
JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN JE U NARODNIM NOVINAMA BR. 46 od 18.05.2018. I OTVOREN JE 8 DANA 
 
Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i 
članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«, Javna ustanova „Nacionalni park 
Brijuni“,  objavljuje  

 
 

NATJEČAJ 
za prijam u radni odnos zaposlenika   

   
 
VATROGASAC - PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

Uvjeti: 
- SSS vatrogasnog smjera 
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti 
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene 

dužnosti  
- da nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)  
- vozačka dozvola B kategorije 
- probni rad 3 mjeseca. 

 
Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti (u presliku): 

- kratki životopis 
- dokaz o stručnoj spremi 
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje  
- uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i 

imovine, te protiv službene dužnosti. Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od 
dana objave natječaja 

- vozačka dozvola B kategorije  
- osobna iskaznica. 

 
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti 
spolova. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to 
pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 
pod jednakim uvjetima. 
 
Izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavlja uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti dostavlja. 
  
Odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu moraju dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih 
dokumenata na uvid. Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata rezultirat će isključenjem 
kandidata. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u 
Narodnim novinama, na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, 52212 Fažana, Brionska 10. 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. 
 
Ustanova zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete provesti usmeni razgovor ili testiranje o 
čemu će kandidati biti obaviješteni. O izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana 
donošenja odluke. 
 
       Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ 
 
 
 



 


