
                       
 REPUBLIKA HRVATSKA 

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 

Broj: UP/I-POSI.R-661-02-67/20-05/76 

Zagreb, 30. prosinca 2020.  

 

 Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 63. stavka 1. Zakona o državnim službenicima 

(„Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 

38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH, 61/17, 70/19 i 98/19) povodom javnog natječaja u 

izvanrednom postupku prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme, pravobraniteljica za 

osobe s invaliditetom po službenoj dužnosti donosi 

 

R J E Š E N J E 

o prijmu u državnu službu 

 

 1. LIDIJA PONGRAC VINCELJ, diplomirani defektolog – socijalni pedagog, 

ujedno i magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana 

defektologija,  s dvadeset i dvije godine i sedam mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima i položenim državnim stručnim ispitom prima se u državnu službu u Ured 

pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na radno mjesto: savjetnik pravobranitelja za osobe 

s invaliditetom - zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima u  

Službi za stručne poslove sa mjestom rada u Zagrebu. 

 

  2. Imenovana se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni 

rad u trajanju od tri mjeseca. 

 

 3. Lidija Pongrac Vincelj ima položen državni stručni ispit. 

 

4. Po izvršnosti ovog rješenja donijeti će se rješenje o rasporedu na radno mjesto 

kojim će se utvrditi dan početka rada, podaci o plaći te druga prava, obveze i odgovornosti.  

   

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je sukladno Planu prijma u državnu službu u 

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 

27/20) raspisala javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme jednog 

izvršitelja za slobodno radno mjesto savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom - 

zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima u Službi za stručne 

poslove sa mjestom rada u Zagrebu.  

 Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 103. od 18. rujna 2020. 

godine, na mrežnoj stranici Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, mrežnoj stranici 

Ministarstva pravosuđa i uprave, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.   

 

 Sukladno odredbi članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 

internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) imenovana je 

Komisija za provedbu javnog natječaja.  

Na mrežnoj stranici Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom objavljeno je priopćenje o  

opisu poslova i podaci o plaći radnog mjesta te izvori i upute kandidatima za testiranje.        

 



 U postupku provedbe javnog natječaja Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdila 

je da je ukupno 47 prijava pristiglo na natječaj. Od ukupno zaprimljenih prijava za 5 osoba je 

utvrđeno da ne ispunjavaju formalni uvjet propisan natječajem od najmanje 4 godine radnog 

iskustva na odgovarajućim poslovima, pa se sukladno odredbi članka 9. Uredbe o raspisivanju 

i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ne smatraju kandidatima 

prijavljenim na javni natječaj, o čemu su obaviješteni.  

 Komisija je utvrdila listu od 42 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Kandidati s liste su putem elektroničke pošte 

pozvani na testiranje. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavljeno je sukladno odredbi 

članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj 

službi.  

 Prva faza testiranja sastojala se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 

obavljanje poslova radnog mjesta a provedena je u Zagrebu 24. studenoga 2020. Testiranju je 

pristupilo 15 kandidata. Za kandidate koji nisu pristupili testiranju, sukladno članku 10. 

Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, smatra 

se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatom. 

 Od 15 kandidata koji su pristupili testiranju, 7 kandidata nije zadovoljilo na testiranju. 

 

 Druga faza testiranja sastojala se od provjere znanja engleskog jezika i poznavanja 

rada na računalu i održana je dana 24. i 26. studenoga 2020. i nakon provedene druge faze 

testiranja još 2 kandidata nije ostvarilo prolazan rezultat.  

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju, 6 kandidatkinja koje su uspješno položile test jer su 

iz svakog dijela provjere znanja sposobnosti i vještina dobile najmanje 5 bodova, pozvane su 

na razgovor (intervju) sa Komisijom sukladno odredbi članka 14. stavka 1. Uredbe. 

Razgovor (intervju) s Komisijom održan je 2. prosinca 2020. godine u Zagrebu, prema 

unaprijed pripremljenom strukturiranom intervjuu kroz koji su se utvrđivala znanja, 

sposobnosti i vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj 

službi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.  

Nakon provedenog intervjua, Komisija je utvrdila rang-listu kandidata prema ukupnom broju 

bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjua. 

 

 Temeljem članka 17. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog 

oglasa u državnoj službi, Komisija za provedbu javnog natječaja dostavila je pravobraniteljici 

za osobe s invaliditetom izvješće o provedenom postupku javnog natječaja zajedno sa rang-

listom kandidata prema ukupnim ostvarenim bodovima na testiranju i intervjuu.   

 

 Na temelju izvješća o provedenom postupku, te uvida u dokumentaciju uz prijavu i 

rang listu kandidata, a sukladno postignutim rezultatima, za prijam u državnu službu izabrana 

je kandidatkinja Lidija Pongrac Vincelj, koja je postigla najbolje rezultate na provedenom 

testiranju i razgovoru (intervjuu) i nalazi se na prvom mjestu rang-liste kandidata.  

 

 U postupku prijma utvrđeno je da Lidija Pongrac Vincelj, diplomirani defektolog – 

socijalni pedagog, ujedno i magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, polje odgojne 

znanosti, grana defektologija,  s dvadeset i dvije godine i sedam mjeseci radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima (rada u području odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju) 

i položenim državnim stručnim ispitom za pristav I. vrste zvanja KLASA: UP/I-133-02/99-

01/749, URBROJ: 515-04-02-03/5-99-4 od 30. lipnja 1999. godine, ispunjava sve propisane 

formalne uvjete za raspored na radno mjesto savjetnik pravobranitelja za osobe s 

invaliditetom - zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima u  

Službi za stručne poslove sa mjestom rada u Zagrebu. 

 

 Sukladno odredbama članka 48. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i članka 

18. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, po 

izvršenom izboru a prije donošenja ovog rješenja Lidija Pongrac Vincelj je dostavila 



uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje 

nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, izvornike dokaza o ispunjavanju 

formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Po službenoj dužnosti provjereno je i utvrđeno 

nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim 

službenicima.  

 Obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca propisan je člankom 53. stavkom 3. 

Zakona o državnim službenicima.  

 

 Rješenje o rasporedu na radno mjesto donijeti će se po izvršnosti ovog rješenja, a 

sukladno odredbi članka 52. stavak 4. Zakona o državnim službenicima.   

  

 Sukladno članku 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja 

se javnom objavom na mrežnoj stranici Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i na 

mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, a dostava svim kandidatima se smatra 

obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Ministarstva 

pravosuđa i uprave.   

 

 Na osnovi naprijed navedenog, riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 

 

 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od 15 dana od dana dostave 

rješenja. Žalba se podnosi Odboru za državnu službu putem Ureda pravobraniteljice za osobe 

s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb, neposredno ili putem pošte.  

 

 

  

 
 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Ministarstvu pravosuđa i uprave elektroničkim putem u PDF formatu radi javne objave na 

web stranici 

2. Kandidatima/kinjama – javnom objavom 

3. Osobni dosje izabrane kandidatkinje, ovdje 

4. Pismohrana, ovdje 


