
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 

GRADA KARLOVCA  

Gažanski trg 11, Karlovac 

URBROJ: 156-01/2022 

Karlovac, 7. travnja 2022. godine    

 

 Na temelju pročišćenog teksta Statuta JVP Karlovac, Pravilnika o unutarnjem ustroju JVP 

Karlovac i Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Karlovac, Zapovjednik vatrogasne postrojbe objavljuje 

 

N A T J E Č A J  

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

uz uvjet probnog rada  

 

1. SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (s probnim radom) 

 

 Uvjeti:  

- minimalno završena osnovna škola, 

- poznavanje sredstava za čišćenje i načina čišćenja. 

          

Prijavi na natječaj je potrebno priložiti: 

- životopis, 

- dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), 

- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe), 

- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice), 

- potvrdu Općinskog suda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona 

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 

121/17), uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog 

natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 

prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima i u slučaju da je to pravo dokazao. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom 

natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. 

     Svi podaci koje dostave kandidati obrađivati će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati 

prijavom na natječaj pristaju da JVP Karlovac, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju 

ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog od strane ovlaštenih osoba za 

provedbu natječaja. JVP Karlovac s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima 

uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog 

pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. 

Prijave na natječaj se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj 

omotnici na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca, Gažanski trg 11, 47000 Karlovac s 

naznakom: za natječaj – spremačica.  

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu natječaja odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.                        

      Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 7. travnja 2022. godine. 

 

       ZAPOVJEDNIK 

      VATROGASNE POSTROJBE 

          Miroslav  Rade, struč.spec.ing.sec. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

