
 
 

   
          
           REPUBLIKA HRVATSKA 
           OPĆINSKO GRAĐANSKO  
          DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO 
                  U  Z A G R E B U 
          Zagreb, Slavonska avenija 6 
 
 
Broj: P-12/22 
Zagreb, 9. veljače 2023. 
TG/TG 
 
 

Na temelju odredbe članka 52. stavak 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, 61/17, 70/19 i 98/19) općinska državna 
odvjetnica Sabina Čanjevac donosi 

 
 

 
RJEŠENJE 

O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU 
 

 
I/ SLAVICA DODIK iz Zagreba prima se u državnu službu na neodređeno 

vrijeme u Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu na 
namješteničko radno mjesto čistačice. 

 
II/  SLAVICA DODIK prima se u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju 

od 3 (tri) mjeseca.  
 

III/ Po izvršnosti ovoga rješenja donijeti će se rješenje o rasporedu na radno 
mjesto. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

   Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je 14. listopada 2022. 
oglas u „Narodnim novinama“ broj 119/22 za prijam u državnu službu na neodređeno 
vrijeme na radno mjesto čistačice - 1 izvršitelj, a sukladno prethodno pribavljenom 
odobrenju za popunjavanje radnog mjesta Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 
119-03/22-04/101. 
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Prije objavljivanja natječaja utvrdilo se putem web aplikacije CIRCA sukladno 
članku 45.c stavku 1. Zakona o državnim službenicima kako na raspolaganju nema 
namještenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na navedena radna mjesta. 
Predmetni javni natječaj bio je objavljen i na internetskim stranicama Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, Ministarstva pravosuđa i uprave 
Republike Hrvatske te putem nadležne službe za zapošljavanje. Istovremeno sa 
objavom javnog natječaja objavljena je 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. 

Sukladno danu objave u „Narodnim novinama” dana 15. rujna 2022. istekao je 
rok za prijavu na natječaj. 

Odlukom čelnice tijela broj: P-12/22 imenovana je Komisija za provedbu 
javnog natječaja. 

Razgovor Komisije sa kandidatima proveden je 2. studenog 2022. u 
prostorijama Općinskog građanskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Slavonska 
avenija 6, Zagreb.  

Intervju sa Komisijom vrednovan je bodovima od 0 do 10 sve sukladno 
člancima 11. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog 
oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17). Smatra se da je kandidat 
zadovoljio, ako je dobio najmanje 5 bodova. 

Testiranju su pristupile 4 kandidatkinje.   
Nakon provedenog intervjua, Komisija je utvrdila rang-listu prema ukupnom 

broju bodova ostvarenih na razgovoru te je po provedenom postupku podnijela 
izvješće čelnici tijela. 

Uvažavajući rang-listu kandidata odlučeno je da se u državnu službu na 
neodređeno vrijeme na namješteničko radno mjesto čistačice izabere Slavica Dodik. 

Naposljetku, utvrđeno je kako na strani predmetne ne postoje zapreke 
određene  člankom 49. Zakona o državnim službenicima te člankom 122. stavak 3. 
Zakona o državnom odvjetništvu („NN“ 67/18, 21/22). 

Probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca utvrđen je na temelju članka 53. stavak 
3. Zakona o državnim službenicima. 

Po izvršnosti ovoga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto 
sukladno članku 52.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima. 

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 se smatra obavljenom protekom osam dana od dana javne 
objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske 

                                                                                                                  
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana dostave. 

Žalba se uručuje Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, 
Slavonska avenija 6, Zagreb, neposredno ili poštom, u 3 istovjetna primjerka, a o 
žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. 

                                                                                                                                 
                                      
                                                                      OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
                                                                                      

   Sabina Čanjevac 

http://www.dorh.hr/


 3 

 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Slavica Dodik; 
2. kandidati u postupku, putem javne objave na web stranici Državnog 

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

3. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, elektroničkim putem u 
PDF formatu radi javne objave rješenja na web stranici; 

4. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, po izvršnosti; 
5. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, po izvršnosti; 
6. Županijsko državno odvjetništvo, po izvršnosti; 
7. očevidnik; 
8. pododsjek za materijalno-financijsko poslovanje; 
9. spis.  
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