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Šibenik, 03. kolovoza 2018. 
    
 
Temeljem članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 012-03/16-
01/01, URBROJ: 2182/01-7-1-03-16-1 od 23.12.2016.) te Izvješća o provedenom natječajnom 
postupku (KLASA: 112-01/18-03/03, URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-3 od 26.07.2018.), a vezano 
uz Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (KLASA: 112-01/18-01/03, URBROJ: 2182/01-7-1-
01-18-1 od 14.06.2018.), nastavno na Odluku o odabiru kandidata za radno mjesto suradnik 
za pravne i uredske poslove 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 
(šest) mjeseci po provedenom natječaju (KLASA: 112-01/18-03/04, URBROJ: 2182/01-7-1-01-
18-1 od 27.07.2018.), u postupku prijma Andrijane Tonković u službu na neodređeno 
vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada 
Šibenika donosi sljedeće 
 
 
 

RJEŠENJE 
o prijemu u službu 

 
 

1. ANDRIJANA TONKOVIĆ, VSS, diplomirana pravnica, primit će se u službu na 
neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci, na radno mjesto suradnik za 
pravne i uredske poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika. 

2. Imenovana posjeduje radno iskustvo traženo natječajem. 
3. Po izvršnosti ovog rješenja s imenovanom će se sklopiti ugovor o radu. 

 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika raspisala je natječaj za zasnivanje radnog odnosa 
na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci za radno mjesto suradnik/ca za pravne 
i uredske poslove – 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen u Šibenskom listu, 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 na prijavu na isti bio od dana objave, 14. lipnja 2018. godine do (uključujući) 21. 
lipnja 2018. godine. 
U natječaju je navedeno da 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 jedne godine od dana zaposlenja), položen 
stručni ispit za zaštitu i  obradu  arhivskog  i  registraturnog  gradiva  (ako  nema položen ispit  
 
 
 
 



 
 
 
 
obveza je položiti ga u roku od jedne godine od dana zaposlenja), utvrđena zdravstvena 
sposobnost – nakon provedenog odabira, Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika uputiti 
će kandidata na liječnički pregled, a radni odnos će se zasnovati ako liječnička ustanova izda 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom sposoban.  
Odlukom je imenovano povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za radno 
mjesto suradnik/ca za pravne i uredske poslove te su osobe imenovane u Povjerenstva 
uvidom u predanu dokumentaciju utvrdile kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete 
natječaja čije su prijave potpune i pravodobne. Sukladno Obavijesti u svezi provedbe 
natječaja za zasnivanje radnog odnosa suradnik za pravne i uredske poslove u Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika, objavljenoj uz Natječaj na web stranici Javne 
vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, utvrđeno je da svih sedam 
kandidata ispunjava formalne uvjete te se smatraju kandidatima u postupku o čemu su i 
obavješteni telefonski, ali i objavom Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 
(pisano testiranje) (KLASA: 112-01/18-02/02, URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-3 od 02.07.2018.) 
na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, dana 02. 
srpnja 2017. godine. 
Testiranje kandidata sastojalo se od pisanog testiranja u kojem su se testirale sposobnosti 
bitne za obavljanje poslova radnog mjesta. Pisanom testiranju je pristupilo sedam kandidata 
a pravo pristupa razgovoru (intervju) ostvarila su tri kandidata. Povjerenstvo, uz prisustvo 
zapovjednika, je na intervjuu posebnu pozornost obratilo na sposobnosti i vještine, interese 
te motivaciju kandidata za rad u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika. 
S obzirom na ukupan broj bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru (intervju), 
Povjerenstvo je sastavilo Izvješće o provedenom natječajnom postupku (KLASA: 112-01/18-
03/03, URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-3 od 26.07.2018.) s rang listom kandidata, na kojoj od 
ukupnih 20 (dvadeset) bodova, prvo mjesto dijele Gordana Ivić i Andrijana Tonković koje su 
ostvarile ukupno 14,4 bodova. 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 kandidatkinju Andrijanu 
Tonković. 
Za izabranu kandidatkinju prije donošenja rješenja o prijemu izvršena je provjera 
nepostojanja zapreka po službenoj dužnosti, odnosno zatraženo je posebno uvjerenje od 
Ministarstva pravosuđa RH te također zdravstvena sposobnost te je potvrđeno nepostojanje 
zapreka za prijam, kao i zadovoljavajuća zdravstvena sposobnost. 
Ovo Rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenima na natječaj, javnom objavom na web 
stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, a dostava svim 
kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja, može se izjaviti žalba Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe 
grada Šibenika u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.  
 
 
         ZAPOVJEDNIK  

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 
             GRADA ŠIBENIKA 

 
           Volimir Milošević, dipl.ing.sig  
 
 
Dostaviti: 

- Kandidatima, javnom objavom 
- Pismohrana, ovdje 

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

