
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŢUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
Jedinstveni upravni odjel 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 112-06/12-01/1 
URBROJ: 2144/04-02-01-12-3 
Kršan, 05. ožujak  2012. 

 
Na temelju čl.17, čl. 19. i čl. 86. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08., 61/11.), u skladu s  
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan (Službeno 
glasilo Općine Kršan broj: 13/10, 1/12) i Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Kršan za 2012. godinu («Službeno glasilo Općine Kršan» br.2/12), Pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje 

 
JAVNI   NATJEČAJ  

 
za  prijam u službu vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica) u Općinu Kršan, Jedinstveni upravni odjel, 
Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, radi osposobljavanja za 
obavljanje poslova  Viši referent – poljoprivredni redar, na odreĎeno vrijeme  od 12 mjeseci. 
  
Opći uvjeti za prijam u službu iz čl.12. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08., 61/11.): 
- punoljetnost,  
- hrvatsko državljanstvo, 
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta      
Posebni uvjeti: 
- stručni prvostupnik struke ili sveučilišni prvostupnik  – poljoprivredne struke, 
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za 
vježbenički staž, 
- poznavanje rada na osobnom računalu. 
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl.13 st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova. 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i čl. 16. 
Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 86/08., 61/11.).   
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,  dužan je u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze – potvrdu o priznavanju statusa iz 
koje je vidljivo navedeno pravo prednosti, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima.  
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obvezni su pristupiti prethodnoj 
provjeri znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua. 
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti  smatra se da je povukao prijavu na 
natječaj. 
Opis poslova radnog mjesta za koje će se vježbenik/ca osposobljavati te podaci o plaći 
radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja 
te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na oglasnoj ploči 
Općine Kršan i WEB-stranici Općine Kršan (www.krsan.hr). 
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Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kršan objavit će se i vrijeme održavanja provjere 
znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
Uz prijavu kandidati moraju priložiti: 
- životopis, 
- dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku), 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica u izvorniku ili ovjerenom presliku), 
- vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu od javnog bilježnika, da za prijam u službu ne postoje 
zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samouprave,  
- dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni  ili istražni postupak, (uvjerenje nadležnog suda 
ne stariji od 3 mjeseci), 
- preslik radne knjižice. 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će 
se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od 
objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, 
s naznakom: «Natječaj za prijam vježbenika», 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu 
dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, 
Kršan. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će se istima 
dostaviti pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima 
prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i 
priloge, u traženom obliku, navedene u  javnom natječaju. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 

   
        Pročelnica 
 
 
 
                 Glorija Fable 
 
 

 
 
 

Općina Kršan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Tekst javnog natječaja za objavu u NN RH) 
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Opis poslova radnog mjesta za koje će se vježbenik/ca osposobljavati te podaci o plaći 
radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja 
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