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Temeljem članka 54. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 
67/18, 21/22; u daljnjem tekstu: Zakon o državnom odvjetništvu) i članka 63. stavka 
1. u svezi članka 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 
142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 
138/15 61/17, 70/19 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon o državnim službenicima), 
županijski državni odvjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, u 
upravnoj stvari prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši 
državnoodvjetnički savjetnik/ica u Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, 
pokrenutoj po službenoj dužnosti, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru kandidatkinje na radno mjesto  

više državnoodvjetničke savjetnice 
 

 
I. ANA MORIĆ, magistra prava iz Pule, sa završenim sveučilišnim integriranim 
preddiplomskim i diplomskim studijem prava i položenim pravosudnim ispitom, 
izabrana je u državnu službu u Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, na radno 
mjesto više državnoodvjetničke savjetnice. 
 
II.  Kandidatkinja iz točke I. ovog rješenja izabrana je u državnu službu na radno 
mjesto više državnoodvjetničke savjetnice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni 
rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 
 
III.  Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se posebno rješenje o rasporedu na 
radno mjesto kandidatkinje iz točke I. ovog rješenja, kojim će se utvrditi dan početka 
rada na  radnom mjestu više državnoodvjetničke savjetnice te druga prava i obveze 
iz državne službe. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola raspisalo je i objavilo dana 14. 
rujna 2022. u Narodnim novinama broj: 106/2022 javni natječaj za prijam u državnu 
službu u Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola na neodređeno vrijeme za 
radno mjesto viši državnoodvjetnički savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica, a sukladno 
prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-



03/22-04/108, URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-03 od 03. kolovoza 2022., sukladno 
članku 45. stavku 1. Zakona o državnim službenicima. Prije objavljivanja natječaja, 
prethodno je proveden postupak iz članka 45.c Zakona o državnim službenicima da 
na raspolaganju Vladi RH nema službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na 
radno mejsto za koje je objavljen javni natječaj.  

 
Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja 

i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/2017 i 89/19; u daljnjem 
tekstu: Uredba), javni natječaj je, istovremeno s objavom u Narodnim novinama, 
objavljen i na internetskoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, 
Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Istovremeno s 
objavom javnog natječaja objavljena je na web stranici Državnog odvjetništva 
Republike Hrvatske i obavijest o sadržaju i načinu testiranja te pravnim izvorima za 
pripremu kandidata za testiranje, kao i o opisu poslova te podacima o plaći radnog 
mjesta. 
 

Člankom 124. stavkom 4. Zakona o državnom odvjetništvu propisani su 
sljedeći stručni uvjeti za radno mjesto višeg državnoodvjetničkog savjetnika: završen 
sveučilišni diplomski studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij prava, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva kao 
državnoodvjetnički ili sudski savjetnik, sudac, državni odvjetnik ili zamjenik državnog 
odvjetnika, odvjetnik ili javni bilježnik, odnosno rad na drugim pravnim poslovima 
nakon položenog pravosudnog ispita najmanje pet godina. 
 

Rok za podnošenje prijava zainteresiranih kandidata istekao je 22. rujna 2022. 
 
Odlukom županijskog državnog odvjetnika od 30. rujna 2022., a sukladno 

članku 8.Uredbe, imenovana je tročlana Komisija za provedbu javnog natječaja (u 
daljnjem tekstu: Komisija), koja je utvrdila listu kandidata prijavljenih na javni natječaj 
koji ispunjavaju formalne uvjete propisane istim, a čije su prijave pravodobne i 
potpune, i nakon toga provela postupak testiranja kandidata provjerom njihovog 
znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, i obavila razgovor 
(intervju), sve kako je bilo utvrđeno i objavljeno u javnom natječaju. 

 
Komisija je utvrdila da je za navedeno radno mjesto pristigla jedna prijava koju 

je Komisija pregledala te utvrdila da je imenovana kandidatkinja podnijela 
pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete. S obzirom na navedeno, 
istu je uputila na testiranje putem obavijesti objavljene 5. listopada 2022. na web 
stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 

 
Testiranje je provedeno je 14. listopada 2022. u prostorijama Županijskog 

državnog odvjetništva u Puli-Pola. 
 
Testiranje se sastojalo od provjere poznavanja organizacije rada u državnom 

odvjetništvu i izradi pisane državnoodvjetničke odluke, nakon čega je uslijedio 
razgovor s Komisijom. 
 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatkinje kao i razgovor 
Komisije s kandidatkinjom (intervju) proveden je i vrednovan sukladno člancima 11. 



do 14. Uredbe. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i 
vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. 
 

Nakon provedenog testiranja i intervjua, utvrđeno je da je kandidatkinja Ana 
Morić ostvarila sljedeće rezultate: 
- Poznavanje organizacije rada u državnom odvjetništvu: 8 bodova, 
- Izrada pisane državnoodvjetničke odluke: 9 bodova, 
- Razgovor s Komisijom (intervju): 10 bodova,  
čime je ostvarila 27 od ukupno 30 bodova. 
 

Komisija je utvrdila da je kandidatkinja zadovoljila na testiranju te prema 
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, podnijela izvješće 
županijskom državnom odvjetniku. 
 

Uzimajući u obzir potrebe službe, specifičnosti radnog mjesta, postignute 
rezultate u postupku testiranja, stupanj motiviranosti i interes za rad, stečenom 
radnom iskustvu, ocijenjeno je da kandidatkinja Ana Morić posjeduje predispozicije 
za uspješno obavljanje poslova radnog mjesta na koje se izabire, te je odlučeno da 
imenovana kandidatkinja bude odabrana za oglašeno radno mjesto. 
 

Izabrana kandidatkinja dostavila je dokumentaciju sukladno članku 18. 
Uredbe, utvrđeno je da ne postoje prepreke za prijam u državnu službu iz članka 49. 
Zakona o državnim službenicima, te je izvršen je i uvid u zaprimljeno izvješće 
Sigurnosno obavještajne agencije o provedenoj temeljnoj sigurnosnoj provjeri, 
sukladno članku 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu. 

 
Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam 

kandidatkinje Ane Morić u državnu službu u Županijsko državno odvjetništvo u Puli-
Pola, na radno mjesto više državnoodvjetničke savjetnice. 

 
Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju članka 53. stavka 3. 

Zakona o državnim službenicima. 
 

S obzirom da je kandidatkinja Ana Morić državna službenica, temeljem 
odredbe članka 52.a Zakona o državnim službenicima, umjesto rješenja o prijmu u 
državnu službu, donosi se rješenje o izboru kandidata.  

 
Nakon izvršnosti ovog rješenja, temeljem članka 52.a stavka 1. Zakona o 

državnim službenicima, donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto za 
kandidatkinju iz točke I. izreke, kojim će se utvrditi dan početka rada, kao i prava i 
obveze izabrane kandidatkinje. 

 
Sukladno odredbi članka 52. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ovo 

rješenje se dostavlja javnom objavom na web stranici Državnog odvjetništva 
Republike Hrvatske i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike 
Hrvatske, a dostava svim kandidatima se smatra obavljenom istekom osmog dana od 
dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike 
Hrvatske. 

 
Slijedom svega navedenog, riješeno je kao u izreci. 



 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo izjaviti žalbu 

u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Županijskog 
državnog odvjetništva u Puli-Pola, Rovinjska 2a, Pula-Pola, neposredno ili putem 
pošte u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. 
 

 
ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 
 

Eddy Putigna 
 

 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ana Morić, 
2. Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, elektroničkim putem u 

PDF formatu radi javne objave rješenja na web stranici,  
3. Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske,  
4.  Računovodstvo, 
5.  Osobni dosje izabranog kandidata, 
6.  Spis 
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