
                   
  REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO 
                       U ZADRU 
Broj: P-14/2023 
Zadar, 14. ožujka 2023. 
DPB/MB 
  
   
 
 
 
 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 i 70/19 – u 
daljnjem tekstu Zakon o državnim službenicima), na temelju suglasnosti 
Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 119-03/23-04/32, 
URBROJ: 514-08-03-04/02-23-04 od 23. siječnja 2023., Općinska državna 
odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru Darija Padovan 
Buškulić, donosi 
 
         RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU  
 
 

1. JELENA SMOLJAN, iz Zadra, sa završenom srednjom stručnom 
spremom, sa ukupno 12 (dvanaet) godina, 6 (šest) mjeseci i 2 (dva) dana 
radnog staža, od čega 5 (pet) godina, 09 (devet) mjeseci radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima, prima se u državnu službu u Općinsko 
državno odvjetništvo u Zadru, na službeničko radno mjesto 
administrativnog referenta upisničara na neodređeno vrijeme  
 

2. Kandidatkinja iz točke 1. ovog rješenja prima se u državnu službu uz 
obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.  

 
3. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno 

mjesto imenovane kojim će se utvrditi dan početka rada te prava i obveze 
iz državne službe. 
 
 

 
     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: Klasa: 119-03/23-04/32, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-04 od 23. siječnja 
2023., a sve kako bi se popunila upražnjena radna mjesta.  
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 Temeljem dobivene suglasnosti Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je na 
web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave RH-a, Državnog odvjetništva 
Republike Hrvatske, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavilo javni natječaj 
za prijam u državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru na radno 
mjesto administrativnog referenta upisničara - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 
te se prije raspisivanja oglasa 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 javni natječaj. 
 
 Za radno mjesto administrativnog referenta državnoodvjetničkog 
upisničara, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u Općinskom državnom 
odvjetništvu u Zadru broj A-70/2015 od 27. srpnja 2015. propisani su slijedeći 
stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge 
odgovarajuće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, položen državni ispit, poznavanje rada na uredskim strojevima i 
računalu. 
 
 Komisija je utvrdila da je na naznačeni oglas prijave dostavilo ukupno 15 
kandidata, te da dva kandidata ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 
 
 Komisija je za kandidate utvrdila da su pravovremeno dostavili svu potrebnu 
dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete za zapošljavanje na radno 
mjesto administrativnog referenta upisničara, te da mogu pristupiti testiranju. 
Kandidati su istovremeno objavom navedenog oglasa obaviješteni o načinu na 
koji se vrši provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata, 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. 
 
 Testiranju koje je bilo zakazano 10. ožujka 2023. u 09,00 sati pristupilo je 8 
(osam) kandidata, a koje testiranju se sastojalo od pismenog testiranja provjere 
poznavanja Ustava Republike Hrvatske, Zakona o državnom odvjetništvu i 
Poslovnika državnog odvjetništva. Nakon provedenog pismenog testiranja, 
kandidati koji su zadovolji pristupili su praktičnom dijelu testiranja koje se 
sastojalo od provjere rada znanja na računalu. Također komisija je s kandidatima 
istog dana obavila i razgovor (intervju) kroz koji je utvrđivala interese, 
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi kao i 
dosadašnje radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.  i 
intervjuu kandidata s Komisijom. 
 
 Nakon provedenog postupka testiranja i razgovora Komisija za provedbu 
javnog natječaja sastavila je rang listu prema kojoj Jelena Smoljan postigla 37 
od mogućih 40 bodova.  
 
 Komisija za provedbu javnog natječaja dostavila je općinskoj državnoj 
odvjetnici u Zadru izvješće o provedenom postupku.  
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 Prije donošenja ovog rješenja po službenoj dužnosti utvrđeno je da u odnosu 
na kandidatkinju Jelenu Smoljan ne postoje zapreke za prijam u državnu službu 
iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.  
 
 Konačno, sukladno čl. 112. st. 3. Zakona o državnom odvjetništvu, na temelju 
izvješća o rezultatu sigurnosne provjere, utvrđeno je da za kandidata ne postoje 
sigurnosne zapreke za prijem na rad u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. 
Naime, kandidatkinja Jelena Smoljan bila je primljena u državnu službu na 
određeno vrijeme 5. travnja 2022., te kako sigurnosna provjera vrijedi godinu 
dana, to nije zatražena nova sigurnosna provjera jer je postojeća još uvijek 
važeća. 
 
 Slijedom navedenog, uvidom u rang listu ostvarenih bodova na testiranju i 
obavljenog razgovora sa kandidatkinjom, a uzimajući u obzir potrebe službe, 
specifičnosti radnog mjesta administrativnog referenta upisničara, ostvarene 
rezultate u postupku testiranja, radno iskustvo, iskazane profesionalne ciljeve i 
motiviranost za rad u državnoj službi, ocjena je čelnika da je kandidatkinja Jelena 
Smoljan ostvarila veliki broj bodova, te pokazala visoki stupanj znanja, 
sposobnosti i vještine u radu, 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 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 
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Ministarstva pravosuđa i uprave, u roku od 15 dana od dana primitka ovog 
rješenja putem ovog državnog odvjetništva.  
 
 
DNA: 

1. Jelena Smoljan,  
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. Zakona o 

državnom odvjetništvu (NN 67/18) 
6. Osobni dosje službenice, po pravomoćnosti,  
7. Računovodstvo, ovdje 
8. u spis a/a 
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