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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 52. 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), u 
upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, povodom javnog natječaja za 
popunu radnog mjesta državnoodvjetničkog savjetnika na neodređeno vrijeme – 1 
izvršitelj/ica, općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u 
Novom Zagrebu, donosi  
 

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

 
I. TIHANA PANIŽIĆ KUSULJA, magistra prava s položenim pravosudnim ispitom, 

prima se u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinsko državno 
odvjetništvo u Novom Zagrebu, na radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika. 
 

II. Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca od dana 
rasporeda na radno mjesto.  

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

utvrditi dan početka rada te druga prava, obveze i odgovornosti.  
 

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. 

Prije raspisivanja natječaja, sukladno članku 45.c Zakona o državnim 
službenicima, putem web-aplikacije CIRCA utvrđeno je da na raspolaganju Vladi 
Republike Hrvatske nema službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno 
mjesto za koje se namjerava raspisati natječaj. 

 
Temeljem dobivene suglasnosti Općinsko državno odvjetništvo u Novom 

Zagrebu objavilo je javni natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 74/2022 
od 29. lipnja 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. 

 
Komisija za provedbu javnog natječaja imenovana je Odlukom čelnika 

Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu broj P-10/2022-12 od 7. srpnja 
2022. (dalje u tekstu: Komisija). 

 
Na citirani javni natječaj pristiglo je 8 prijava kandidata na radno mjesto 

državnoodvjetnički savjetnik. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila kako svi 
kandidati ispunjavaju uvjete iz javnog natečaja. 
 

Obavijest o provedbi testiranja i razgovora (intervjua) za kandidate objavljena 
je 8. srpnja 2022. na Internet stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. 

 
Provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova dana 14. 

srpnja 2022. pristupilo je 2 kandidata. 
 
Testiranje se sastojalo od provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike 

Hrvatske, ustrojstva, nadležnost i organizacije rada u državnom odvjetništvu, 
kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske te izrade pisane meritorne 
državnoodvjetničke odluke. 

 
Nakon provedenog testiranja, razgovoru s Komisijom pristupilo je 2 kandidata. 
 
Komisija je u razgovoru s kandidatima za radno mjesto državnoodvjetničkog 

savjetnika utvrdila znanja, sposobnosti i vještine te interese, profesionalne ciljeve i 
motiviranost za rad u državnom odvjetništvu, a sve sukladno članku 12. i 14. Uredbe 
o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (dalje u 
tekstu: Uredba). 

 
Sukladno članku 15. i 17. Uredbe, nakon provedenog testiranja i razgovora 

(intervjua), Komisija je utvrdila rang listu kandidata prema broju ostvarenih bodova na 
testiranju i intervjuu, a koja lista je objavljena na Oglasnoj ploči ovog državnog 
odvjetništva te je sastavila Izvješće o provedenom postupku koje je dostavljeno 
čelniku tijela. Komisija je za prijam u državnu službu predložila kandidatkinju Ivanu 
Smolić na radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika zbog ostvarenih rezultata. 
 

Dana 28. rujna 2022. doneseno je rješenje o prijmu Ivane Smolić u državnu 
službu broj na neodređeno vrijeme broj P-10/2022-30, a koje je dana 6. listopada 
2022. postalo pravomoćno. 

 
Dana 20. listopada 2022. kandidatkinja Ivana Smolić obavijestila je naslovno 

državno odvjetništvo da povlači svoju prijavu na natječaj te odustaje od prijma u 
državnu službu na radno mjesto državnoodvjetničke savjetnice na neodređeno 
vrijeme. 

 
Uzimajući u obzir prethodno navedeno, dana 26. listopada 2022. doneseno je 

rješenje o poništenju Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme broj 
P-10/2022-38. 
 



Dana 9. studenog 2022. donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju 
Komisije broj P-10/2022-38. 

 
Sukladno članku 19. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 

internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/2019) Komisija 
je predložila kandidatkinju Tihanu Panižić Kusulja za radno mjesto 
državnoodvjetničke savjetnice. 

 
Nadalje, sukladno članku 122. stavku 3. Zakona o državnom odvjetništvu 

nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnesen je zahtjev za provedbu 
temeljne sigurnosne provjere za prethodno navedenu kandidatkinju. Na temelju 
izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije 
utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu za izabranu 
kandidatkinju. 

 
Sukladno članku 18. Uredbe predložena kandidatkinja dostavila je uvjerenje 

nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta državnoodvjetničkog savjetnika te 
izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. 

 
Po službenoj dužnosti utvrđeno je da u odnosu na Tihanu Panižić Kusulja ne 

postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim 
službenicima. 

 
Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir potrebe službe, specifičnosti radnog 

mjesta, radno iskustvo, ostvarene rezultate u postupku testiranja, iskazane 
profesionalne ciljeve i motiviranost za rad u državnoj službi, ocjena je čelnika da se u 
državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto državnoodvjetničkog 
savjetnika – 1 izvršitelja/ice primi Tihana panižić Kusulja. 

 
Probni rad imenovanoj utvrđen je temeljem odredbe članka 53. stavka 3. 

Zakona o državnim službenicima, u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 
 
Sukladno odredbi članka 52. stavka 4. Zakona o državnim službenicima, po 

izvršnosti ovog rješenja, za osobu primljenu u državnu službu donosi se rješenje o 
rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada kao i prava i 
obveze izabrane kandidatkinje.  

 
U skladu s odredbom članka 52. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, 

ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom 
na Internet stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Internet stranici Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom 
istekom osmoga dana od dana objave na Internet stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave. 

 
Na osnovi naprijed 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. Kandidatima – svima, javnom objavom na Internet stranici Državnog odvjetništva 

Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave, 
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave - elektroničnim putem u PDF formatu radi javne 

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

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

4. Ministarstvo pravosuđa i uprave, po izvršnosti, 
5. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, po izvršnosti, 
6. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, po izvršnosti, 
7. Personalni dosjei izabrane kandidatkinje, 
8. Računovodstvo, 
9. Spis. 
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