
 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
GRADA ŠIBENIKA 
Put groblja 2 
Šibenik 
 
KLASA: 112-01/18-01/03 
URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-1 
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 Na temelju članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe grada Šibenika raspisuje 
 
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa 

 
za radno mjesto suradnik/ca za pravne i uredske poslove 

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 (šest) 
mjeseci 

 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za radno mjesto: 

- VSS pravnog smjera i 1 (jedna) godina radnog iskustva 
- specijalist javne nabave (ako nema položen ispit obveza je položiti ga u roku od 1 (jedne) 

godine od dana zaposlenja) 
- položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva (ako nema položen 

ispit obveza ga je položiti u roku od 1 (jedne) godine od dana zaposlenja) 
- utvrđena zdravstvena sposobnost 

 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice), 
- rodni list (preslik), 
- osobna iskaznica (preslik), 
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), 
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci), 
- potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima 

evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a, 
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom 

iskustvu, 
- životopis 
- potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne dostavlja se, već će Javna vatrogasna postrojba grada 

Šibenika, nakon provedenog odabira, uputiti kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će 
se zasnovati ako liječnička ustanova izda Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s 
ocjenom sposoban. 

 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 



Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, 
ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se pismeno testiranje i intervju radi provjere 
znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način objavljivanja 
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za 
pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada 
Šibenika (www.jvp-sibenik.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada 
Šibenika, Put groblja 2, Šibenik. 
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na 
web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika i na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi grada Šibenika, Put groblja 2, Šibenik, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, Put groblja 
2, Šibenik,  u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja, zaključno s, uključujući, 21. lipnja 2018. 
godine, u Šibenskom listu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, na web 
stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr,  na oglasnim pločama Grada 
Šibenika i Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, s obveznom naznakom: 'Za natječaj'. 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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