REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ZADAR
Put Murvice 24, Zadar
Klasa:112-01/19-01/01
Ur.broj:2198/01-56-19-1
Zadar, 29. listopada 2019. godine
Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10), članka 12. točka 6. i 8. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Zadar, članaka 11. - 18., i članka 22. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Zadar, te
članka 34. stavak 1. točka 2. alineja 2. i 14. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Zadar, Zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Zadar, d o n o s i
O D L U K U
o potrebi prijema u radni odnos
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak prijema
1. VATROGASCA (5 izvršitelja, m/ž)
2. VATROGASCA - VOZAČA (5 izvršitelja, m/ž)
Osoba koja se prvi put zapošljava ili ima radno iskustvo kraće od 12 mjeseci na poslovima vatrogasca
(kandidat i za radno mjesto pod brojem 1. i 2.), prima se u radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci,
odnosno do isteka 12 mjeseci kao pripravnik, uz produženje ugovora na neodređeno vrijeme ukoliko zadovolji
na pripravničkom stažu, a osobe s radnim iskustvom jednakim ili dužim od 12 mjeseci primaju se u radni odnos
na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.
Ugovor o radu se sklapa za rad u punom radnom vremenu.
Osoba koja se kandidira za zaposlenje za radno mjesto mora, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa, ispunjavati i posebne uvjete iz članka 21. važećeg Zakona o vatrogastvu:
- da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja, uz iznimku čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o vatrogastvu NN 80/10),
- da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera,
pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju,
- da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene
dužnosti.
Osoba koja se kandidira za zaposlenje za radno mjesto pod točkom 2. mora, osim prethodno navedenih općih i
posebnih uvjeta, imati položenu najmanje „C“ kategoriju za upravljanje motornim vozilom.
U skladu s navedenim, osoba koja se kandidira za zaposlenje za radno mjesto, uz pismenu prijavu u
kojoj izričito navodi za koje radno mjesto se prijavljuje, treba priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanja uvjeta:
- životopis,
- domovnicu, osobnu iskaznicu i rodni list (preslika ili izvornik),
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(HZMO) o stažu osiguranja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
(preslika ili izvornik), te kao dokaz o radnom iskustvu potvrde prethodnih poslodavaca ili ugovor o
radu ili rješenja iz kojih će biti vidljivo koju vrstu poslova i u kojem vremenskom periodu je kandidat
obavljao (preslika ili izvornik),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika ili izvornik svjedodžbe),
- uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne
djelatnosti (ovjerena preslika ili izvornik, važeće),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ovjerena preslika ili izvornik, ne starije od 6 mjeseci).
Osoba koja se kandidira za zaposlenje za radno mjesto pod točkom 2. mora, osim naprijed navedenih dokaza,
priložiti i dokaz o položenoj „C“ kategoriji za upravljanje motornim vozilom (preslika važeće vozačke dozvole).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u
prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost pred ostalim kandidatima pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na
natječaj kandidat je dužan, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju
prednosti prema posebnom zakonu (ovjerena preslika ili izvornik, osim ako posebnim zakonom nije drugačije
rečeno). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se jednak broj bodova nakon testiranja.
Napomena: da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1. do 3. važećeg
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kandidati su dužni uz prijavu
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze propisane člankom 103. istog Zakona u
svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih
branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
( https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).
Ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto i pod brojem 1. i 2., dužan je podnijeti odgovarajuću
prijavu za svako radno mjesto u posebnoj omotnici, s time da je dovoljno da dokazi o ispunjavanju uvjeta
natječaja budu u izvorniku ili ovjerenoj preslici u jednoj prijavi, a u drugoj preslika istih.
Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, za potrebe poslodavca obvezan je dostaviti na uvid
ovjerenu presliku ili izvornik svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, te za radno mjesto pod brojem 2. i
vozačku dozvolu.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar da u
prijavi navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, da ih objavljuje na svojim internetskim
stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim
odlukama te u svrhu sklapanja ugovora o radu. Sa osobnim podatcima postupati će se sukladno važećim pravnim
propisima.
Članak 2.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA ZADAR, Put Murvice 24, 23000 ZADAR. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa
naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS ZA VATROGASCA“ ili „NE OTVARAJ –
PRIJAVA NA OGLAS ZA VATROGASCA-VOZAČA“.
Članak 3.
Rok prijave je 8 dana, s početkom od dana objave natječaja u dnevnom listu „Zadarski list“, odnosno
objave na oglasnoj ploči JVP Zadar te internetskoj stranici iste (www.jvp-zadar.hr). Nepravovremene i
nepotpune prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima
prijavljenim na natječaj. Poslodavac zadržava pravo ne zapošljavanja nijednog kandidata.
Sa kandidatima (kandidati i za radno mjesto pod brojem 1. i 2.) koji ispunjavanju navedene uvjete natječaja
obavit će se pismeno i praktično testiranje odnosno provjera znanja, sposobnosti i fizičke spreme za obavljanje
poslova vatrogasca, o čijem će mjestu i vremenu održavanja, isti biti pravovremeno obaviješteni objavom na
internetskoj stranici JVP Zadar i telefonom, pa moraju u prijavi dostaviti kontakt na koji ih se pravodobno može
obavijestiti. O izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja biti će obaviješteni na internetskoj stranici
Javne vatrogasne postrojbe Zadar (www.jvp-zadar.hr).
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Nakon provedenog testiranja, o
rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata.
Kandidati mogu iskoristiti pravni lijek sukladno posebnim zakonima kojima je zajamčeno određeno pravo koje
se štiti.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Zadar, te u
dnevnom listu „Zadarski list“.

ZAPOVJEDNIK JVP ZADAR
Ţeljko Šoša

