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 Na temelju čl. 53. st. 1. u svezi čl. 52. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne 
novine" broj 67/18), čl. 5. i 17. Poslovnika državnog odvjetništva ("Narodne novine"  
128/19), u vezi čl. 52. st. 1. i čl. 63. 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, 33/15, 82/15, 61/17, 70/19 i 66/20– u daljnjem tekstu Zakon o državnim 
službenicima), na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike 
Hrvatske, Klasa: 119-03/22-04/33, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-22-36 od 03. 
kolovoza 2022., Općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u 
Zadru Darija Padovan Buškulić, donosi 
 
 
         RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU  
 

1. KATARINA SJAUŠ, iz Zadra, sa završenom visokom stručnom spremom, sa 
ukupno 8 (osam) godina, 6 (šest) mjeseci i 28 (dvadesetosam) dana radnog 
staža, od čega 8 (osam) godina, 6 (šest) mjeseci i 28 (dvadesetosam) dana 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u državnu službu u 
Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, na službeničko radno mjesto višeg 
stručnog suradnika – suradnika za mladež na neodređeno vrijeme s obveznim 
probnim radom u trajanju od tri mjeseca, 
 

2. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, 
koji će se utvrditi dan početka rada te prava i obveze. 
 
 

     O b r a z l o ž e n j e 
  
 Općinsko državno odvjetništvo u Zadru zaprimilo je prethodno odobrenje za prijam 
u državnu službu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 119-
03/22-04/33, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-22-36 od 03. kolovoza 2022., a sve kako 
bi se popunila upražnjena radna mjesta.  
 
 Temeljem dobivene suglasnosti Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je na web 
stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske, Narodnim novinama, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavilo javni 
natječaj za prijam u državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru na radno 
mjesto višeg stručnog suradnika – suradnika za mladež – 1 izvršitelja na neodređeno 
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vrijeme, te se prije raspisivanja natječaja temeljem čl. 45. c stavka 1. Zakona o 
državnim službenicima, putem web aplikacije CIRCA utvrdilo da na raspolaganju Vladi 
RH-a nema službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto za koji se 
raspisuje natječaj. 
 

Za radno mjesto višeg stručnog suradnika – suradnika za mladež, sukladno 
Pravilniku o unutarnjem redu u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru broj A-
70/2015 od 27. srpnja 2015. propisani su slijedeći stručni uvjeti: završen preddiplomski 
i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij edukacijsko-rehabilitacijskog, psihološkog, 
pedagoškog smjera ili smjera socijalnog rada, najmanje četiri godine radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit. 

 
 Komisija je utvrdila da je na naznačeni oglas prijave dostavilo ukupno 12 kandidata, 
te četiri kandidata ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. 
 
 Komisija je za ostale kandidate utvrdila da su pravovremeno dostavili svu potrebnu 
dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete za zapošljavanje na radno 
mjesto državnoodvjetničkog savjetnika, te da isti mogu pristupiti testiranju. Kandidati 
su istovremeno objavom navedenog javnog natječaja obaviješteni o načinu na koji se 
vrši provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata, te rezultata u dosadašnjem 
radu, od čega se testiranje sastoji, te su objavljeni i pravni izvori za pripremu kandidata 
za testiranje. Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja je bilo javno 
objavljeno na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva 
pravosuđa i uprave. 
 
 Utvrdilo se da 4 kandidata nisu ispunili formalne uvjete iz natječaja obzirom da 
nemaju četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, o čemu su 
izvješteni putem elektroničke pošte.  
 
 Testiranju je bilo zakazano za dan 06. listopada 2022. u 09,00 sati, a kojem 
testiranju je pristupilo 4 (četiri) kandidata, dok ostalih 4 kandidata nije pristupilo. 
 
 Testiranju se sastojalo od pisane provjere poznavanja znanja o Zakonu o sudovima 
za mladež, Obiteljskom zakonu i Konvenciji o pravima djeteta. Nakon provedenog 
testiranja, kandidati koji su na istom zadovolji su pristupili razgovoru – intervjuu s 
Komisijom. 
 
 Po provedenom postupku komisija za provedbu javnog natječaja za prijem 
službenika dostavila je Općinskoj državnoj odvjetnici dana 06. listopada 2022. izvješće 
o provedenom postupku za prijem u državnu službu za mjesto viši stručni suradnik – 
suradnik za mladež. 
 
 Uvidom u dostavljenu rang – listu, slijedi da je kandidatkinja Katarina Sjauš ostvarila 
ukupno 18 od 20 bodova, čime je ostvarila najveći broj bodova u odnosu na druge 
kandidate koji su podnijeli molbu. Imenovana kandidatkinja je u svim dijelovima 
testiranja postigla veliki broj bodova, te je nakon ovako provedenih radnji, Komisija 
najvišom ocjenom ocijenila upravo ovu kandidatkinju.  
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 Temeljem čl. 49. Zakona o državnim službenicima izvršen je uvid u provjeru, te je 
nakon uvida u navedenu dokumentaciju utvrđeno da ne postoje zapreke za prijam ove 
kandidatkinje u državnu službi.  
 
 Nadalje, na temelju čl. 122. Zakona o državnom odvjetništvu za imenovanu 
službenicu provedena je sigurnosna provjera.  
 
 Slijedom navedenog, uvidom u rang listu ostvarenih bodova na testiranju i 
obavljenih razgovora sa kandidatima, a uzimajući u obzir potrebe službe, specifičnosti 
radnog mjesta višeg stručnog suradnika – suradnika za mladež, ostvarene rezultate u 
postupku testiranja, radno iskustvo, iskazane profesionalne ciljeve i motiviranost za 
rad u državnoj službi, ocjena je čelnika da je kandidatkinja Katarina Sjauš ostvarila 
najveći broj bodova, te pokazala visoki stupanj znanja, što je uz iskazanu iznimnu 
zainteresiranost za rad u državnom odvjetništvu i dojam koji je ostavila u razgovoru sa 
Komisijom, bilo odlučno za konačan odabir kandidata.  
 
 Obveze i trajanje probnog rada propisani su odredbom članka 53. stavka 1. Zakona 
o državnim službenicima. 
 
 Po izvršnosti ovog rješenja, donijeti će se rješenje o rasporedu na radno mjesto za 
kandidatkinju kojim će se utvrditi dan početka rada kao i prava i obveze.  
 
 Sukladno odredbi čl. 52. st. 2. Zakona o državnim službenicima u vezi čl. 95. st. 1. 
Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), ovo rješenje 
dostavlja se javnom objavom na web stranici Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, a dostava 
svim kandidatima smatra se s obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave 
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. 
 
 Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.  
 

  

 
            OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
          Darija Padovan Buškulić 
 
 
      
 
 
 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu Ministarstva 
pravosuđa i uprave, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja putem ovog 
državnog odvjetništva.  
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DNA: 
1. Katarina Sjauš, 
2. Kandidatima u postupku, putem javne objave na web stranici Državnog 

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

3. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske,  
4. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske,  
5. Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru, temeljem čl. 53. ZODO-u 
6. Osobni dosje službenika, po pravomoćnosti,  
7. Računovodstvo, ovdje 
8. u spis a/a 
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