NN 27/2022 (4.3.2022.), JAVNI NATJEČAJ - Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića
(1387)
Na temelju članka 32. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19) i članka 28. stavku 8. točki 2. Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Grada Zaprešića (Službene novine grada Zaprešića broj 2/21), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada
Zaprešića raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme
– vatrogasac (m/ž) – 2 izvršitelja.
1. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati (Zakon o vatrogastvu, Narodne novine br. 125/19 čl. 51. st. 1.):
– mora imati hrvatsko državljanstvo,
– da je mlađa 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
– 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.),
– poznavanje rada na računalu,
– položen vozački ispit B-kategorije za upravljanje motornim vozilom.
2. Kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz članka 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.) i članka 48. Zakona o
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i
uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnim zakonima, a prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima. Popisi posebnih potrebnih dokaza su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
3. 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.
4. Uz pisanu prijavu na natječaj, kao dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidati trebaju priložiti:
a) zamolbu
b) životopis
c) dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili putovnica ili vojna knjižica – izvornik ili preslik)
d) dokaz o stručnoj spremi vatrogasnog smjera (izvornik ili preslik)
e) elektronički zapis podataka iz radnih odnosa (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – izvornik ili preslik)
f) potvrdu/uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje
vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci)
g) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, koje ne smije biti starije od 15
dana od podnošenja prijave na natječaj
h) dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik – svjedodžbe, potvrde, tečaja i sl.)
i) kandidati starosti od 30 i više godina trebaju dostaviti potvrdu poslodavca ili ugovor o radu ili rješenje o obavljanju poslova
profesionalnog vatrogasca, iz kojih će biti vidljivo da su obavljali poslove profesionalnog vatrogasca i u kojem vremenskom
periodu (izvornik ili preslik)
j) dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslik vozačke dozvole)

k) za kandidate koji su obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca najmanje dvije godine, potvrda o navedenome (izvornik ili
preslik)
l) Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom propisu, dokaze iz točke 2. natječaja (izvornik ili preslik).
5. Potvrdu da osoba nije kažnjavana za kaznena djela iz stavka 1 podstavka 6. i 7. ovog natječaja pribavit će Javna vatrogasna
postrojba Grada Zaprešića po službenoj dužnosti tek kada se izabere kandidat.
6. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez
obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
7. Komunicirat će se s kandidatima putem e-pošte i telefona radi čega je potrebno u prijavi za natječaj navesti e-adresu i/ili broj
telefona.
8. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
9. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.
10. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada.
11. Osobe bez radnog iskustva, kao i osobe koje imaju manje od šest mjeseci iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca,
primaju se u radni odnos u svojstvu pripravnika.
12. Prije odabira kandidata provjeravat će se znanja, vještine i sposobnosti za poslove vatrogasca.
13. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi provjeri fizičko-kondicijske sposobnosti i pisanom testiranju provjere znanja, istu
povukao svoju prijavu na ovaj javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
14. 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: »Natječaj – za vatrogasce – ne otvaraj«.
15. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića, kao voditelj
obrade podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s
propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
16. Natječaj ostaje otvoren 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe
grada Zaprešića te na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića.
17. Prijave koje se dostavljaju osobno u Vatrogasnu postrojbu zaprimaju se u radne dane od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.
18. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
19. Vatrogasno vijeće pridržava pravo ne izabrati ni jednog od prijavljenih kandidata i ima pravo poništiti natječaj.
Javna vatrogasna
postrojba Grada Zaprešića

