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Na temelju odredbe članka 53. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne 

novine broj 67/18 i 21/22) u svezi s člankom 63. stavkom 1. Zakona o državnim 
službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 
49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17, 70/19, 98/19) i 
članka 131. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09 i 
110/21), u postupku prijma u državnu službu Ivane Smolić, pokrenutom po službenoj 
dužnosti, općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom 
Zagrebu, donosi 
 

R J E Š E N J E 
o poništenju Rješenja o prijmu u državnu službu 

 
U cjelosti se poništava Rješenje o prijmu u državnu službu Općinskog 

državnog odvjetništva u Novom Zagrebu broj P-10/2022-30 od 28. rujna 2022., 
pravomoćno 7. listopada 2022., kojim se Ivana Smolić prima u državnu službu na 
neodređeno vrijeme u Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu na radno 
mjesto državnoodvjetničkog savjetnika. 

 
Obrazloženje 

 
Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu, na pisani i obrazloženi 

zahtjev, zaprimilo je prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave broj 
KLASA: 119-03/22-04/93, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-04 od 6. lipnja 2022., za 
prijam u državnu službu 1 izvršitelja/ice na radno mjesto državnoodvjetnički savjetnik, 
na neodređeno vrijeme temeljem kojeg je dana 29. lipnja 2022. objavilo natječaj u 
Narodnim novinama broj 74/2022, na Internet stranicama Ministarstva pravosuđa i 
uprave, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, u biltenu broj 123 Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općinskog državnog odvjetništva u 
Novom Zagrebu, uz rok za prijavu od 8 dana koji rok je istekao 7. srpnja 2022. 

Po provedenom postupku izbora kandidata, dana 28. rujna 2022. doneseno je 
Rješenje broj P-10/2022-30 kojim se Ivana Smolić prima u državnu službu u 
Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu na neodređeno vrijeme na radno 
mjesto državnoodvjetničkog savjetnika. Navedeno rješenje je objavljeno na Internet 
stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Internet stranicama Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske, te je dana 7. listopada 2022. postalo pravomoćno. 

 
Dana 20. listopada 2022. Ivana Smolić dostavila je obavijest o odustanku od 

prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme. 



Ovo rješenje objaviti će se na Internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 
i Internet stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 

 
Na osnovi prethodno navedenog, riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 
 

OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
Marina Jakšić 

 

 

 

 
 
Uputa o pravnom lijeku: 

 
Protiv ovog rješenja nezadovoljni kandidat ima pravo izjaviti žalbu u roku 15 

dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog državnog 
odvjetništva u Novom Zagrebu u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Odbor za 
državnu službu. 
 
Dostaviti: 
1. Ministarstvo pravosuđa i uprave - elektroničnim putem u PDF formatu radi javne 

objave na Internet stranici, 
2. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici – elektroničnim putem u PDF 

formatu radi javne objave na Internet stranici Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske, 

3. Ministarstvo pravosuđa i uprave, 
4. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 
5. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, 
6. Računovodstvo, 
7. Spis. 
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