
OBAVIJEST 

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 

suradnik za pravne i uredske poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika 

 

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika raspisao je natječaj za zasnivanje radnog 

odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 4 (četiri) mjeseca za radno mjesto suradnik/ca za 

pravne i uredske poslove. 

Natječaj je objavljen 04. travnja 2019. godine u Šibenskom listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – 

Područni ured Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika – www.jvp-sibenik.hr 

i na oglasnim pločama u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika i Gradu Šibeniku. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja. 

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika, Put groblja 2, 

Šibenik ili na telefon 022 21 20 58. 

 

PODACI O PLAĆI 

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta suradnik za pravne i uredske poslove sačinjava umnožak 

koeficijenta radnog mjesta 1,40 i osnovice koja iznosi 5.584,19 Kn. Za svaku godinu radnog staža plaća 

se uvećava za 0,5%. 

 

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

 Izrađuje i usklađuje sa zakonima Statut i sve pravilnike Postrojbe 

 vodi kadrovsku evidenciju zaposlenih te izrađuje i usklađuje ugovore i sve pravne akte proizašle 

iz radnog odnosa 

 izrađuje dokumentaciju u postupcima javne nabave i izvješća o provedenim postupcima 

 vrši poslove službenika za zaštitu osobnih podataka 

 vrši poslove službenika za informiranje 

 priprema dokumentaciju i vodi zapisnik za sjednice Upravnog vijeća 

 izrađuje natječaje i prijedloge ugovora s poslovnim suradnicima te vodi evidencije i potrebne 

usklade svih ugovora 

 vodi pismohranu te brine o arhivskom i registraturnom gradivu 

 izrađuje statistička izvješća iz svoje nadležnosti 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test sastojat će 

se od ukupno 30 pitanja po principu odabira između ponuđenih odgovora.  

http://www.jvp-sibenik.hr/


Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom 

testiranju. 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Ako 

kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web 

stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (www.jvp-sibenik.hr) i na oglasnoj ploči Javne 

vatrogasne postrojbe grada Šibenika najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere. 

 

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU 

Uz dokumente tražene natječajem, osobe koje smatraju da ostvaruju pravo prednosti pri 

zapošljavanju, dužne su dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje navedenog prava, sukladno 

odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 

novine br. 121./17.).  Potrebni dokazi navedeni su na sljedećem linku: 

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

 Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87.08., 136./12., 15./15.) 

 Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 106./99., 117./01., 36./02., 96./03., 139./04., 

174./04., 38./09., 80./10.) 

 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120./16.) 

 Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25./13., 85./15.) 

 Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 

 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61./18.) 

 

 

           JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 

           GRADA ŠIBENIKA 
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