
 

DOBROVOLJNO VATROGLASNO DRUŠTVO JASENICE 

Ulica Petra Zoranića 61 

23243 Jasenice 

OIB: 56204655363 

Jasenice, 01. lipnja 2022. godine 

 

 Na temelju članka 42. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine br. 125/19), članka 63. 

Statuta DVD-a Jasenice te Odluke Upravnog odbora DVD Jasenice od 23. svibnja 2022. godine, 

Predsjednik DVD-a Jasenice raspisuje: 

 

N A T J E Č A J 

za prijem u radni odnos 

 

1. VOZAČ C KATEGORIJE – 1 izvršitelj (neodređeno vrijeme) puno radno vrijeme s 

probnim rokom od 2 mjeseca 

 

Stručna sprema: SSS tehničkog smjera 

 

Posebni uvjeti:  

 

- vozač B i C kategorije 

- stečeno zvanje Vatrogasac 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti za 

dobrovoljnog vatrogasca (potvrda ovlaštene ustanove) 

- prebivalište na području Općine Jasenice 

 

Uz pismenu prijavu osoba koja se kandidira treba priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- Životopis (sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci – e-mail i/ili broj 

telefona koji će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka) 

- Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica/domovnica) 

- Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi) 

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti 

kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci  



- Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji HZMO-a) 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, 

dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate samo pod jednakim uvjetima: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-

hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-članovima-njihovih-obitelji 

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za 

ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu za Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju 

traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom 

statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je 

prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te 

dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ). 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

iz javnog natječaja dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se 

ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

 

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja 

pravnog lijeka. 

 

Na natječaj se mogu javiti oba spola. 

 

Kandidati će biti primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme, ali s probnim radom 

od 2 mjeseca. Ako se ocjeni da kandidat ne može uspješno obavljati poslove 

predmetnog radnog mjesta ugovor prestaje važiti. 

 

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici 

sa naznakom „Prijava – ne otvaraj“ na adresu DVD-a Jasenice, Ulica Petra Zoranića 61, 

23243 Jasenice u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Općine 

Jasenice. 

 

Poslodavac zadržava pravo nezapošljavanje niti jednog kandidata. 

 

PREDSJEDNIK DVD-a JASENICE 

Stipe Vulić  


