
                   
     

                       REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU 
                  Čakovec, Ulica kralja Tomislava 12 
 
Broj: P – 12/2022-26 
Čakovec, 20. listopada 2022. 
MJT/IPN 
 
 Na temelju članka 53. i članka 54. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu 
(Narodne novine, broj 67/18 i 21/22, dalje Zakon o državnom odvjetništvu), članka 52. 
i 63., a u vezi članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 
92/05, 140/05, 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, 61/17, 70/19 i 98/19, dalje Zakon o državnim 
službenicima), članka 7. stavak 1. Poslovnika državnog odvjetništva (Narodne novine, 
broj 128/2019) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/22-
04/70, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-22-07 od 5. svibnja 2022., općinska državna 
odvjetnica, u upravnoj stvari prijma na neodređeno vrijeme na radno mjesto 
namještenika III. vrste vozač-dostavljač u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu, 
donosi 

R J E Š E N J E 
o prijmu namještenika 

 
I. LUKA FODOR, sa završenom srednjom školom-zanimanje ekonomist, 

prima se na rad u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu na radno mjesto 
namještenika III. vrste – vozač-dostavljač u Uredu općinskog državnog 
odvjetnika. 

II. Imenovani iz točke I. ovog rješenja prima se na neodređeno vrijeme, uz 
obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca. 

III. Dan početka rada te druga prava, obveze i odgovornosti utvrdit će se 
rješenjem o rasporedu na radno mjesto po izvršnosti ovog rješenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Nakon pribavljenog odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-
03/22-04/70, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-22-07 od 5. svibnja 2022., Općinsko 
državno odvjetništvo u Čakovcu raspisalo je oglas za prijam namještenika na 
neodređeno vrijeme u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu na radno mjesto III. 
vrste – vozač-dostavljač u Uredu općinskog državnog odvjetnika, uz obvezni probni 
rad od tri mjeseca,  objavljen u Narodnim novinama, broj 81/2022 od 13. srpnja 2022., 
na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, na web-
stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr, kao i na web-stranici 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok je istovremeno s objavom oglasa objavljena i 
obavijest na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i 
Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr kojom su kandidati obaviješteni o 
opisu poslova radnog mjesta, podacima o plaći radnog mjesta, sadržaju i načinu 
testiranja te pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje. 

http://www.dorh.hr/
https://mpu.gov.hr/
http://www.dorh.hr/
https://mpu.gov.hr/
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 Sukladno članku 53. Zakona o državnom odvjetništvu Odlukom općinske 
državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu broj P-12/2022-3 
od 5. srpnja 2022. imenovana je tročlana Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem 
tekstu: Komisija). 
 
 Na oglas je pravovremeno pristiglo 7 (sedam) prijava koje je Komisija 
pregledala te utvrdila da 5 (petero) kandidata ispunjava formalne uvjete iz oglasa kao 
i da su prijave potpune jer sadržavaju sve podatke i priloge navedene u oglasu, dok 2 
(dvije) kandidatkinje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa jer ne ispunjavaju stručne 
uvjete za navedeno radno mjesto o čemu su obaviještene pisanim putem 
elektroničkom poštom. 
 

Poziv na razgovor (intervju) sa kandidatima objavljen je 25. srpnja 2022. na 
web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr te na oglasnoj 
ploči Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu. 

 
Razgovoru (intervjuu) s Komisijom, koji je održan 26. kolovoza 2022. u 

prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 12 u 
Čakovcu, pristupilo je 4 (četvero) kandidata, dok se za 1 (jednu) osobu koja nije 
pristupila testiranju, sukladno članku 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog 
natječaja i internog oglasa u državnoj službi, smatra da je povukla svoju prijavu na 
oglas i ne smatra se kandidatom u postupku. 

 
Nakon provedenog razgovora (intervjua) sa kandidatima, Komisija je kroz 

pitanja utvrdila znanje, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u 
državnoj službi  te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu, nakon čega je 
sačinila rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, kojom je 
utvrđeno da je kandidat Luka Fodor ostvario najviši broj bodova (8/10) te je pokazao 
interes, visok stupanj profesionalne motivacije, sposobnosti i vještina za obavljanje 
poslova radnog mjesta za koje se prima na neodređeno vrijeme, kao i odgovornost i 
želju za stjecanjem novih znanja te je na temelju rezultata provedenog razgovora 
(intervjua) Komisija utvrdila da je navedeni kandidat u cijelosti zadovoljio sve uvjete 
radnog mjesta za koje se provodi oglas, o čemu je Komisija sastavila Izvješće o 
provedenom postupku razgovora (intervjua) te ga zajedno sa rang-listom dostavila 
općinskoj državnoj odvjetnici. 

 
Na temelju Izvješća Komisije za provedbu postupka prijma, općinska državna 

odvjetnica prihvatila je ishod provedenog postupka od strane Komisije i odlučila o 
izboru za prijam kandidata Luke Fodora na neodređeno vrijeme na radno mjesto 
vozač-dostavljač, koji je na Rang listi ostvario najviše bodova, odnosno imao najviši 
broj bodova na razgovoru i udovoljava svim ostalim formalnim uvjetima. 
 

Nadalje, za navedenog kandidata je sukladno članku 122. stavak 3. Zakona o 
državnom odvjetništvu nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnesen zahtjev 
za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne 
provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije utvrđeno je da ne postoje zapreke 
za prijam u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za izabranog kandidata. 

 

http://www.dorh.hr/
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Izabrani kandidat je sukladno članku 18. stavak 1. Uredbe pozvan da dostavi 

uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike dokaza o 
ispunjavanju formalnih uvjeta iz predmetnog oglasa, čije preslike je dostavio uz prijavu. 
Također, a sukladno članku 18. stavak 2. Uredbe, po službenoj je dužnosti izvršena 
provjera nepostojanja ostalih zapreka za prijam namještenika i utvrđeno da za 
imenovanog ne postoje zapreke za prijam na neodređeno vrijeme iz članka 49. Zakona 
o državnim službenicima. 

 
Nakon dostave tražene dokumentacije, provedene sigurnosne provjere i 

izvršene provjere nepostojanja zapreka za prijam iz članka 49. Zakona o državnim 
službenicima, utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam imenovanog kandidata na 
neodređeno vrijeme. 

 
Slijedom svega navedenog, na temelju uvida u dokumentaciju uz prijavu i  

Izvješće Komisije uz rang listu kandidata, sukladno postignutim rezultatima ostvarenim 
u provedenom intervjuu, odlučeno je da se kandidat Luka Fodor primi na neodređeno 
vrijeme u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu na radno mjesto vozač-dostavljač, 
budući ispunjava opće i posebne uvjete za prijam. Imenovani je ostvario najviši broj 
bodova na razgovoru sa Komisijom te pokazao motivaciju za posao vozača-
dostavljača, ima srednju stručnu spremu-zanimanje ekonomist, položen ispit za 
vozača "B" kategorije, a s obzirom na dosadašnje radno iskustvo poznaje rad na 
uredskim strojevima te je ujedno pokazao profesionalan pristup poslu i stručnost. 

 
Sukladno odredbi članka 53. stavak 3. Zakona o državnim službenicima, 

imenovanom se utvrđuje obveza probnog rada u trajanju od tri mjeseca od dana 
stupanja na rad. 

 
Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto 

za kandidata iz točke I. izreke, kojim će se utvrditi dan početka rada, kao i prava i 
obveze izabranog kandidata. 
 

Sukladno odredbi članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima 
rješenje o prijmu namještenika dostavlja se javnom objavom na web stranici Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave https://mpu.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom 
osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci. 
 
 

OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
              Maja Jurinec Turk 
 
 
 
 
 

http://www.dorh.hr/
https://mpu.gov.hr/
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POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
 Protiv ovog rješenja kandidat koji je pristupio testiranju može podnijeti žalbu u 
roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi Općinskom državnom 
odvjetništvu u Čakovcu, pisano neposredno ili putem pošte u dva istovjetna primjerka, 
a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. 
 
DOSTAVITI: 

1. Luka Fodor, 
2. Kandidatima u postupku – javnom objavom na web stranici Državnog 

odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave 
Republike Hrvatske, 

3. Ministarstvo pravosuđa i uprave – elektroničkim putem u PDF formatu radi javne 
objave na web stranici, 

4. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske – elektroničkim putem u PDF formatu 
radi javne objave na web stranici, 

5. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, 
6. Osobni očevidnik izabranog kandidata – ovdje, 
7. Odjeljak za materijalno-financijsko poslovanje – ovdje, 
8. Spis. 
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