
  
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
U PULI-POLA 

   Pula-Pola, Rovinjska 2a 
 

Broj: P-49/2022 
Pula-Pola, 03. veljače 2023. 
EP/KI 
 
  Temeljem članka 53. stavka 1. u svezi sa člankom 54. stavak 1. Zakona 
o državnom odvjetništvu (Narodne novine br. 67/18 i 21/22) u svezi sa člankom 50.b 
stavak 2. 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 i 70/19) i člankom 20. stavkom 1. i 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi 
javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17, 
89/19), županijski državni odvjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Puli 
donosi 
 

O D L U K U 
 
I.  Obustavlja se postupak za prijam u državnu službu u Županijsko državno 
odvjetništvo u Puli-Pola po oglasu objavljenom dana 28. prosinca 2022. na internet 
stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto 
namještenika III. vrste – domara-kućnog majstora na određeno vrijeme, do povratka 
duže odsutnog namještenika na rad,  uz obvezan probni rad od dva mjeseca. 
 
II.  Odluka stupa na snagu s danom donošenja.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 Postupak prijama iz točke I. ove Odluke obustavlja se, sukladno članku 50.b 
stavku 2. Zakona o državnim službenicima u vezi sa člankom 20. stavkom 1. i 2. 
Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.  
 
 Namješteniku do čijeg je povratka s bolovanja je raspisan predmetni oglas, 
zatvoreno je bolovanje s danom 31. siječnja 2023., te se isti vratio na rad, stoga se 
postupak za prijam u državnu službu po navedenom oglasu ne može provesti zbog 
nastupa bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja oglasa. 
 
 
      ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK 
 
        Eddy Putigna 
 
 
 



POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv ove odluke nije dozvoljeno ulaganje pravnog lijeka.  
 
 
Dostaviti: 
 
1. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Republike Hrvatske  
3. Kandidatima koji su se odazvali na intervju 
4. U spis 
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