
NN 103/2021 (24.9.2021.), JAVNI NATJEČAJ - Javna vatrogasna postrojba 

grada Zaprešića  
Klasa: 110-01/21-01/01  

Urbroj: 233-33-115-21-05 od 13. IX. 2021. (5319)  

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj: 125/2019), sukladno članku 28. stavku 

8. točki 2. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, članku 10. Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zaprešića, članku 4. 

Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića s 4. sjednice održane ___. rujna 2021. godine, Vatrogasno vijeće 

raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ  
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnu vatrogasnu postrojbu grada Zaprešića na radno 

mjesto  

– profesionalnog vatrogasca (1 izvršitelj – m/ž) u punom radnom vremenu u turnusu u ciklusima 

12-24-12-48. Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zaprešića i Pravilniku o radu JVP-e 

grada Zaprešića.  

1. Uvjeti koje kandidat treba zadovoljavati sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu:  

– mora imati hrvatsko državljanstvo,  

– da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca,  

– da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) 

ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera,  

– da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što 

dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,  

– ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti (provjera fizičko-kondicijske 

sposobnosti),  

– kandidat ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv 

opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene 

dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11., 

144/12.,56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19),  

– kandidat ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv 

opće sigurnosti, ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja 

su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00.,  

51/01.,111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),  

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca,  

– poznavanje rada na računalu,  

– položen vozački ispit B-kategorije za upravljanje motornim vozilom.  

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala 

poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri 

zapošljavanju. 2. Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:  

1. zamolbu,  

2. životopis,  

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnica),  

4. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o kvalifikaciji na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili 

stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera),  

5. dokaz o radnom stažu i radnom iskustvu na poslovima vatrogasca:  



a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje (izvornik, ne starije od mjesec dana) i  

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (izvornik potvrde poslodavca, koja 

mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),  

6. potvrdu/uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj 

sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci),  

7. uvjerenje nadležnog suda/elektroničko uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne 

vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),  

8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžba, potvrde, ovjerena izjava, tečaj i sl.),  

9. dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslik vozačke dozvole), 10. dokaz o obavljanju 

poslova dobrovoljnog vatrogasca.  

Uz prijavu za radno mjesto kandidati uz obvezne dokumente navedene u ovoj točki 2. natječaja, mogu 

priložiti i: potvrdu ili uvjerenje o bilo kojoj završenoj obuci ili tečaju iz područja vatrogastva, zaštite od 

požara ili civilne zaštite u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i životinja.  

Po potrebi, izabrani kandidat je dužan predočiti izvornike navedenih dokumenata predanih u obliku 

preslike. Dokaz da osoba nije kažnjavana za kaznena djela navedena u uvjetima za zaposlenje na radno 

mjesto profesionalnog »vatrogasca«, pribavit će Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića po službenoj 

dužnosti tek kada se izabere kandidat. Ako je kandidat kažnjavan za gore navedena kaznena djela iz točke 

1. ovog natječaja, neće zasnovati radni odnos.  

3. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u 

prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu na koji se poziva.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.) 

imaju prednost pod jednakim uvjetima ako ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjete iz javnog natječaja. 

Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za 

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih 

branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.  

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i 

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

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju svoju suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada 

Zaprešića (kao voditelju obrade podataka) da u prijavi navedene osobne podatke obrađuje samo u svrhu i 

obimu potrebnom za provedbu natječaja, sukladno pozitivnim propisima, uz primjenu odgovarajućih 

tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, 

gubitka ili oštećenja.  

4. Kandidati u svojoj prijavi obavezno naznačuju telefon za kontakt i/ili adresu e-pošte.  

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  

Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja 

dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na 

natječaj. Protiv navedene obavijesti, osoba kojoj je obavijest upućena nema pravo podnošenja pravnog 

lijeka.  

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, provest će se 

prethodna testiranja:  

a) provjera fizičko-kondicijske sposobnosti i  

b) pisana provjera znanja potrebnog za obavljanje vatrogasnih poslova. Pisanom provjerom bit će 

obuhvaćeno područje: vatrogastva Zakon o vatrogastvu, zaštite od požara Zakon o zaštiti od 

požara, Teorija procesa gorenja i gašenja, Vatrogasna taktika i Sprave i oprema u vatrogastvu.  



S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te nakon provedenog testiranja, 

obavit će se razgovor.  

Kandidat koji će se prijaviti na javni natječaj te koji priloži sve dokaze i ispunjava sve formalne uvjete 

natječaja, Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića pozvat će ga i upoznat s načinom, mjestom i 

terminom provođenja testiranja, tj. fizičko-kondicijske provjere i pisane provjere znanja potrebnog za 

obavljanje vatrogasnih poslova najmanje pet dana prije održavanja testiranja.  

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi provjeri fizičko-kondicijske sposobnosti i pisanom testiranju 

provjere znanja, istu prijavu povukao vezano na ovaj javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Prijave na 

natječaj zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu: Javna vatrogasna postrojba grada 

Zaprešića, Vatrogasno vijeće, Zelengaj 15, 10290 Zaprešić, u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za natječaj 

– zapovjednik JVP-e grada Zaprešića – ne otvaraj«    .  

Prijave se mogu dostaviti osobno ili poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i  

na internetskoj stranici JVP grada Zaprešića te oglasnoj ploči JVP-a. Prijave koje se dostavljaju osobno u 

Vatrogasnu postrojbu zaprimaju se u radne dane od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Urednom 

prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve priloge i podatke navedene u natječaju. 

Nepotpune i nepravovremene pristigle prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne 

smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.  

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava.  

Vatrogasno vijeće pridržava pravo ne izabrati ni jednog od prijavljenih kandidata i ima pravo poništiti 

natječaj.  

Javna vatrogasna postrojba 

grada Zaprešića  

  

     Mijenja se tekst: Za natječaj – Vatrogasac u JVP-i grada Zaprešića – ne otvaraj 


