JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KARLOVCA
Gažanski trg 11, Karlovac
Karlovac, 10. rujan 2020. godine
Na temelju Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, Pravilnika o unutarnjem
ustroju JVP Karlovac (URBROJ: 125-01/2018) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Karlovca (URBROJ: 319-01/2020), zapovjednik vatrogasne postrojbe objavljuje:
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

1. VATROGASAC VOZAČ, 1 izvršitelj (m/ž)

-

-

-

Uvjeti:
hrvatsko državljanstvo
osoba ne smije biti starija od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu
profesionalnog vatrogasca
osoba mora imati stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu
kvalifikaciju vatrogasnog smjera
osoba mora imati vozačku dozvolu najmanje „C“ kategorije
osoba mora imati posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne
djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
osoba ne smije biti kažnjavana 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 (NN 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
osoba ne smije biti kažnjavana 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 (NN 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.)
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta kandidati su obvezni priložiti:
kratku zamolbu i životopis,
dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti od
ovlaštene zdravstvene ustanove
presliku vozačke dozvole

Na radno mjesto vatrogasnog početnika može se primiti kandidat koji nema stečenu kvalifikaciju
vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji imaju kvalifikaciju navedenu u uvjetima, pod
uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulum predviđen
Zakonom o vatrogastvu.
Vatrogasna postrojba će po službenoj dužnosti pribaviti od Ministarstva pravosuđa potvrdu /
uvjerenje o nekažnjavanju za sve kandidate koji su se javili na raspisani natječaj.
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, a osoba koja se poziva na određeno pravo prednosti dužna je u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo te je dužna osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu
propisanu dokumentaciju.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave, na adresu:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA, Gažanski trg 11, 47000
KARLOVAC s naznakom: "ZA NATJEČAJ – vatrogasac vozač“.
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe oglasa. 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.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti
spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i
urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i
urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim
na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave na oglas neće biti
pozivan na dopunu iste.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Objavljeno na stranicama HZZ-a, Karlovačkom tjedniku i web stranici JVP Karlovac
www.jvp-karlovac.hr 10. rujna 2020. godine.
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