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OBAVIJEST 

 
Po oglašavanju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na puno i neodređeno radno vrijeme uz uvjet 
probnog rada u trajanju od 2 mjeseca na poslovima vozača, radno mjesto namještenika III. vrste 
zvanja, 1 izvršitelj m/ž, dana 10. veljače 2021.  godine u "Narodnim novinama" broj 12/2021. (624), 
Biltenu broj 27 i na web. stranicama HZZ-a te na web. str. Centra Dugave, dostavljeno je: 

 
 11 pravodobnih prijava od kojih 9 potpunih prijava kandidata koji u potpunosti 

udovoljavaju oglašenim uvjetima iz Natječaja 
 
Trojica kandidata pozvalo se na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem priložene iskaznice 
Hrvatskog Branitelja iz Domovinskog rata, no dvojica kandidata imaju nepotpunu dokumentaciju i 
nisu priložili sve dokaze iz točke e) odnosno točke f) Uputa, a jedan kandidat s potpunom 
dokumentacijom nije priložio sve dokaze iz točke f) Uputa na koje izričito upućuje tekst natječaja:  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanj
e//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.
pdf 
 
Na razgovor je pozvano svih 9 kandidata s potpunim prijavama. 
Pozivu na razgovor uredno se odazvalo svih 9 kandidata. 
 
Nakon obavljenog razgovora s kandidatima od strane Povjerenstva za zapošljavanje Centra Dugave 
donijeta je  

ODLUKA 
 

MIROSLAV GAURA, vozač teretnih motornih vozila (Svjedodžba o završnom ispitu Škole za 
cestovni promet Zagreb) s položenim vozačkim ispitom (vozačka dozvola AM, B, C1, C, BE, C1E, 
CE, F, G kategorije, položen kod 95) s 23 godine radnog iskustva na poslovima vozača, izabrani je 
kandidat za zasnivanje radnog odnosa na poslovima vozača, radno mjesto namještenika III. vrste  
zvanja. 
 
S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na puno i neodređeno vrijeme uz uvjet 
probnog rada u trajanju od dva mjeseca. 
 
Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom Centar Dugave će po službenoj 
dužnosti obaviti provjeru vjerodostojnosti Svjedodžbe te provjeru uvjeta iz članka 213. Zakona 
o socijalnoj skrbi. 
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