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Temeljem Zakona o radu (Narodne novine br. 93./14., 127./17., 98./19.) te Izvješća o 
provedenom postupku javnog poziva (KLASA: 112-01/19-03/07, URBROJ: 2182/01-7-1-01-
19-3 od 11.11.2019.), a vezano uz Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje 
za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika (KLASA: 
112-01/19-01/04, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1 od 28.10.2019.), nastavno na Odluku o 
izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno 
mjesto suradnik za proračun, knjigovodstvo i kadrovska pitanja 1 (jedan) izvršitelj u razdoblju 
od 12 mjeseci na puno radno vrijeme (KLASA: 112-01/19-03/08, URBROJ: 2182/01-7-1-01-
19-1 od 12.11.2019.), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika donosi 
sljedeću 
 
 

O D L U K U 
o prijemu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

  

 
 

1. JOSIP ŽIVKOVIĆ, VSS, magistar ekonomije, primit će se na stručno osposobljavanje za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik za proračun, 
knjigovodstvo i kadrovska pitanja u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika.  

2. Imenovani posjeduje uvjete zahtijevane javnim pozivom te se prima na stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u razdoblju od 01. prosinca 
2019. do 30. studenoga 2020. 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika raspisala je javni poziv za dostavu prijava za 
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u razdoblju od 12 mjeseci za 
radno mjesto suradnik/ca za proračun, knjigovodstvo i kadrovska pitanja – 1 izvršitelj/ica, 
koji je objavljen pri HZZ – Područna služba Šibenik, na web stranici Javne vatrogasne 
postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, na oglasnim pločama Grada Šibenika i Javne 
vatrogasne postrojbe grada Šibenika te je rok za prijavu na isti bio od dana objave 28. 
listopada 2019. godine do (uključujući) 04. studenog 2019. godine. 
U javnom pozivu je navedeno da kandidati moraju ispunjavati određene uvjete za stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik/ca za 
proračun, knjigovodstvo i kadrovska pitanja, i to, VSS ekonomskog smjera te uvjete 
propisane Zakonom o tržištu rada (Narodne novine br. 118./18.).  
Odlukom je imenovano povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik/ca za proračun, 
knjigovodstvo i kadrovska pitanja te su osobe imenovane u Povjerenstvo uvidom u predanu 



 
 
 
dokumentaciju utvrdile kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja čije su prijave 
potpune i pravodobne.  
Sukladno odredbama Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika, utvrđeno je da pet 
od sedam kandidata ispunjava formalne uvjete te se smatraju kandidatima u postupku, o 
čemu su i obavješteni objavom Poziva na razgovor (intervju) (KLASA: 112-01/19-03/07, 
URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1 od 07.11.2019.) na web stranici Javne vatrogasne postrojbe 
grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr te oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada 
Šibenika, dana 07. studenog 2019. godine. 
Od pet kandidata koji su stekli pravo pristupiti razgovoru (intervju), istom su pristupila tri 
kandidata. Povjerenstvo, uz prisustvo zapovjednika, je na intervjuu posebnu pozornost 
obratilo na sposobnosti i vještine, interese te motivaciju kandidata za stručno 
osposobljavanje za rad u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika. 
Sukladno provedenom razgovoru (intervju), Povjerenstvo je sastavilo Izvješće o provedenom 
postupku javnog poziva (KLASA: 112-01/19-03/07, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-3 od 
11.11.2019.) s prijedlogom kandidata Josipa Živkovića za odabir. Na temelju podataka iz 
dostavljenog Izvješća, zajedno sa spisom natječajnog postupka te osobnom utisku s obzirom 
na prisustvovanje na razgovoru (intervju) koji je obavljen s kandidatima, zapovjednik je 
izabrao kandidata Josipa Živkovića. 
Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik za proračun, knjigovodstvo i kadrovska 
pitanja 1 (jedan) izvršitelj u razdoblju od 12 mjeseci na puno radno vrijeme (KLASA: 112-
01/19-03/08, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1 od 12.11.2019.), Javna vatrogasna postrojba 
grada Šibenika zatražila je posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, 
odnosno izvršena je provjera nepostojanja zapreka po službenoj dužnosti.  
Obzirom na potrebu provjere zdravstvene sposobnosti, izabrani kandidat je uručivanjem 
Uputnice, upućen na provjeru iste. 
Sva relevantna dokumentacija odabranog kandidata upućena je Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje – Područna služba Šibenik na odobrenje. 
Za izabranog kandidata je potvrđeno nepostojanje zapreka za prijem u radni odnos, a isti je 
zadovoljio i glede zdravstvene sposobnosti. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje nije utvrdio zapreku za početak stručnog osposobljavanja za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika. 
Slijedom navedenog, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika donio je odluku 
o prijemu Josipa Živkovića na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 
Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika će s imenovanim sklopiti ugovor o stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji će regulirati međusobna prava i obveze. 
Ova Odluka dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj, javnom objavom na web 
stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, dana 26. studenoga 
2019. 
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Dostaviti: 

- Spis natječajnog postupka 
 
 
 



 
 
 


