
 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
GRADA ŠIBENIKA 
Put groblja 2 
22000 Šibenik 
OIB: 28392388169 
 
KLASA: 112-01/18-01/01 
URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-1 
Šibenik, 01. ožujka 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.) i Odluke (KLASA: 112-01/18-02/01, 
URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-1 od 23.02.2018.) Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, a 
sukladno članku 21. Zakona o vatrogastvu (NN br. 139./04. – pročišćeni tekst, 174./04., 
38./09., 80./10.), Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika objavljuje 
 

NATJEČAJ 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme  

uz probni rok od 6 (šest) mjeseci 
radno mjesto vatrogasac 

2 (dva) izvršitelja 
 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 
1. Završena SSS vatrogasnog smjera, odnosno druga SSS pod uvjetom da u roku od 

dvije godine od dana prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju za vatrogasca / 
vatrogasnog tehničara 

2. Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te 
protiv službene dužnosti, 

3. Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, 
4. Starost kandidata ne smije biti veća od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
5. Prednost imaju kandidati koji su obavljali operativne poslove u dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima u trajanju od najmanje dvije godine. 
 
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente: 

- Domovnica – preslik, 
- Rodni list – preslik, 
- Osobna iskaznica – preslik, 
- Svjedodžba o završnom ispitu o stjecanju srednje školske spreme - preslik, 
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) – izvornik, 
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, 
- Uvjerenje o radu na operativnim poslovima u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, 
- Potvrda o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti 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. 
 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 (šest) mjeseci. 
 
 



 
 
 
 
Ovaj natječaj objavljuje se u Šibenskom listu, HZZ – Područna služba Šibenik, na oglasnim 
pločama Grada Šibenika i Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika te na web stranici Javne 
vatrogasne postrojbe grada Šibenika, dana 01. ožujka 2018. godine. Natječaj ostaje otvoren 
8 (osam) dana od objave, odnosno do (uključujući) 08. ožujka 2018. godine. 
 
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od isteka 
roka za podnošenje prijava. Sukladno članku 9. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u JVP grada Šibenika, kandidati koji udovoljavaju uvjetima 
natječaja biti će pozvani na testiranje. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti na adresu:  

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika 
Put groblja 2 

Šibenik, 22000 
s naznakom - Natječaj za prijem u radni odnos. 

 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
        
 
 

ZAPOVJEDNIK JVP GRADA ŠIBENIKA 
              Volimir Milošević, dipl.ing.sig. 
 


