
       
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
        L  A  B  I  N   
 
Broj: 110/22-1 
Labin. 27.12.2022. 
 

 Na temelju 23. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin,  Pravilnika o unutarnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Izmjena i 
dopuna Pravilnika, Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj postrojbi Labin,, te Odluke 
Vatrogasnog vijeća JVP Labin, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Labin, objavljuje 
 

NATJEČAJ  
za prijam u radni odnos 

 
1. ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – PRIPRAVNIK 

1 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od 1 godine 
 

Opći uvjeti za prijam u radni odnos: 
-   punoljetnost, 
-   hrvatsko državljanstvo, 
-   zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 
      Pored općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i slijedeće 
posebne uvjete:  
- sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke ili magistar ili stručni specijalist 
ekonomske struke, 
-   poznavanje rada na računalu  
 
    Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti slijedeću 
dokumentaciju  

- zamolbu, 
- životopis, 
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), preslika, 
- dokaz o državljanstvu (domovnica) preslika 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne 

stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja (potvrda o nekažnjavanju) – elektronički 
zapis 

- dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu  (svjedodžba, potvrda ili 
vlastoručno potpisana izjava) 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se 

izvornik. 
Zdravstvena sposobnost utvrditi će se naknadno 

 U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i 
prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona  te po mogućnosti adresa 
elektroničke pošte). 
 Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka. 
 Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 
spolova („Narodne novine „ broj 82/08 i 69/17). 
 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u 
muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 
 Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, 
u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne 
ispunjava formalne uvjete iz natječaja , ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. o 
čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv 
te obavijesti. 



Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale 
kandidate samo pod jednakim uvjetima, te o tome priložiti u preslici: rješenje ili potvrdu o 
priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja i dokaz iz 
kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a po potrebi 
i drugu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom. 

 Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, provest će se postupak 
selekcije putem intervjua, Ako kandidat  ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao  
prijavu na natječaj. 

Mjesto i vrijeme održavanja intervjua  bit će objavljeni najmanje pet (5) dana prije 
održavanja istoga na  web stranici Javne vatrogasne postrojbe Labin www.jvp-labin.hr i 
oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od  8 dana od dana objave natječaja u 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a dostavljaju se na adresu: 

 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN,  Dubrova 84, Labin. 

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NATJEČAJ ZA 
RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI REFERENE – PRIPRAVNIK 

NE OTVARAJ» 
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna 

postrojba Labin može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe 
natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin, 

Zavodu za zapošljavanje Labin i na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Labin i 
Grada Labina.  

Javna vatrogasna postrojba Labin zadržava pravo poništiti ovaj Natječaj u cijelosti ili 
djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata. 
 
 
. 
 
                  ZAPOVJEDNIK: 
                        Saša Stepančić. ing.sec. 

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

