
 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPIN 

Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin 

WWW: www.jvpčepin.hr 

OIB: 92100870169 

 

e-mail: jvpcepin@gmail.com 

MBS: 05037263 

IBAN: HR45 2484 0081 1351 0100 8 

Ur. broj: 51/2019  Čepin, 11. lipnja 2019. 
 

Ravnatelj: Tomislav Nađ (091/381 3233)(HT) 

Na temelju članka 32. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čepin te Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Čepin, a sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/2010), ravnatelj  Javne vatrogasne postrojbe Čepin raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za zapošljavanje na  radna mjesta vatrogasca, vatrogasca vozača i vatrogasca voditelja smjene 

u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čepin 

 

I. 

Raspisuje se javni natječaj na neodređeno vrijeme za zapošljavanje na radna mjesta:  vatrogasac, 

vatrogasac vozač i vatrogasac voditelj smjene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čepin (dalje: JVP 

Čepin). 

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi  u  javnom natječaju  koji 

imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

II. 

Radno mjesto: Vatrogasac, 4 (četiri) izvršitelja 

 

Utvrđuju se uvjeti za radni odnos vatrogasca, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, Statutom Javne 

vatrogasne postrojbe Čepin i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Čepin 

te kandidati koji se javljaju na natječaj moraju imati sljedeće uvjete: 

 

 Opći uvjeti: 

• da nije osoba starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), osim ako se radi o osobama koje 

su do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu 

(Narodne novine br. 80/2010) stekle zanimanje vatrogasac, odnosno vatrogasni tehničar, kao 

i osobe koje su u vrijeme stupanja na snagu navedenog Zakona pohađale program 

prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac, odnosno vatrogasni tehničar koje ne moraju 

ispunjavati uvjet kojim je propisana dob za prvo zaposlenje na tim poslovima, 

• srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera, 

pod uvjetom da u roku od dvije godine od dana prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju 

za vatrogasca / vatrogasnog tehničara, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove, 

• da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom 

ovlaštene zdravstvene ustanove, 

• da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti. 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni. 

 

Popis poslova i zadaća: 

- neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, 

- sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja, 

- obavlja pregled vatrogasne opreme i vodi računa o ispravnosti iste, 

- obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti, 
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- za svoj rad odgovoran je ravnatelju JVP Čepin. 

 

III. 

Radno mjesto: Vatrogasac vozač, 4 (četiri) izvršitelja 

Utvrđuju se uvjeti za radni odnos vatrogasca vozača, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, Statutom 

Javne vatrogasne postrojbe Čepin i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe 

Čepin te kandidati koji se javljaju na natječaj moraju imati sljedeće uvjete:. 

Opći uvjeti: 

- završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno druga srednja stručna 

sprema pod uvjetom da u roku od dvije godine od dana prijema u radni odnos završi 

prekvalifikaciju za vatrogasca / vatrogasnog tehničara, 

- završena srednja stručna sprema za vozača teretnog motornog vozila ili C kategorija s 

najmanje 1 godinom iskustva s tom kategorijom, 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje  

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni. 

 

Popis poslova i zadaća: 

- upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom, 

- brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike, 

- rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom, 

- sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac, 

- sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja, 

- obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti, 

- za svoj rad odgovoran je ravnatelju JVP Čepin. 

 

 IV. 

Radno mjesto: Vatrogasac voditelj smjene,  4 (četiri) izvršitelja 

Utvrđuju se uvjeti za radni odnos vatrogasca voditelja smjene, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, 

Statutom Javne vatrogasne postrojbe Čepin i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne 

postrojbe Čepin te kandidati koji se javljaju na natječaj moraju imati niže navedene uvjete. 

Opći uvjeti: 

- završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom 

ovlaštene zdravstvene ustanove, 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 

- položeni stručni  ispit  za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga mora 

položiti u roku od 1 godine od dana raspoređivanja na te poslove, 

- najmanje ”B” kategorija za upravljanje motornim vozilom 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni. 

 

Popis i opis poslova i zadaća: 

- neposredno rukovodi i organizira rad vatrogasne smjene, 

- rukovodi vatrogasnim intervencijama do dolaska nadležnog zapovjednika, 

- odgovoran je za učinkovitost vatrogasne intervencije kojom rukovodi, 

- provodi obuku i vježbe te sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja, 

- izrađuje i popunjava izvješća te vodi druge evidencije po nalogu ravnatelja, 
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- odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu, u svojoj smjeni i na intervenciji, 

- odgovoran je za učinkovitost i ispravnost opreme i sredstava koje koristi JVP Čepin, 

- odgovoran je za ukupno stanje ljudstva i opreme, u odsutnosti ravnatelja i zamjenika 

ravnatelja, 

- obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti po nalogu ravnatelja i zamjenika ravnatelja, 

- za svoj rad odgovoran je ravnatelju i zamjeniku ravnatelja JVP Čepin. 

 

V. 

Prijava za javni natječaj mora sadržavati ime i prezime kandidata, telefonski kontakt, e-mail adresu, 

naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj s naznakom radnog mjesta, pozivanje na statusnu 

prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnom zakonu, specifikaciju svih 

dostavljenih  priloga (dokaza o ispunjavanju uvjeta) te vlastoručni potpis kandidata.  

Uz prijavu na javni natječaj obavezno se moraju dostaviti sljedeći prilozi, odnosno dokazi o 

ispunjavanju uvjeta:   

- životopis, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice), 

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), 

- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave natječaja u 

Narodnim novinama (izvornik), 

- Izvornik vlastoručno potpisane izjave da ne postoje zapreke za zapošljavanje radi počinjenja 

kaznenog djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti, 

- važeću liječničku potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove da je kandidat tjelesno i duševno 

sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (preslika), 

- preslika važeće vozačke dozvole, 

- dokaz o položenom stručnom ispitu za poslove vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima ako ga je položio. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za 

ostvarivanje toga prava sukladno posebnom zakonu na koji se poziva, a temeljem kojih će, ako 

ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, imati prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim 

uvjetima.  

Prilikom pozivanja na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, kada pravo 

prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (da radni odnos nije 

prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu 

prestanka radnog odnosa. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati 

se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario 

pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je 

uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze 

navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne 

smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i toj osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se 

navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo 

podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. 
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VI. 

Za kandidate prijavljene na ovaj javni  natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će 

se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje navedenih poslova iz ovog javnog natječaja.  

Kandidati koji ne zadovolje formalne uvjete natječaja neće biti pozvani na provjeru znanja. 

Prethodna provjera znanja i intervju kandidata provesti će se putem: 

a. pisanog testiranja, 

b. intervjua. 

A. PRAVILA PISANOG TESTIRANJA 

Pisano testiranje sastoji se od ukupno 15 pitanja. 

Testiranja se sastoji od provjere znanja iz područja: 

1) Za radno mjesto „Vatrogasac“, „Vatrogasac vozač“ i „Vatrogasac voditelj smjene“ 

- Gorenje i gašenje 

- Zaštita od požara u graditeljstvu 

- Vatrogasne sprave i oprema 

- Vatrogasna taktika i 

- Tehnička služba u vatrogastvu 

2) Dodatno za radno mjesto „Vatrogasac vozač“ 

- Vatrogasna vozila 

- Vatrogasne pumpe 

- Upravljanje vozilima 

- Sigurnost u prometu 

3) Dodatno za radno mjesto „Vatrogasac voditelj smjene“ 

- Normativno reguliranje zaštite od požara i vatrogastva 

 

Pravni izvori i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje su slijedeći: 

A) Za sva radna mjesta 

1. Popović, Purgar, Knežević, Blaha, Holjević, Kopričanec-Matijevac, Fišter, Petek, Karlović, Čuješ, 

Vuk, Posavec, Župančić, Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, Zagreb: 

Hrvatska vatrogasna zajednica, 2006. 

B) dodatno za radno mjesto „Vatrogasac vozač“ 

1. Z. Šmejkal, Vatrogasna vozila, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2001. 

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10– Odluka USRH, 74/11, 80/13 i 158/13– 

Odluka USRH, 92/14, 64/15, 89/15, 108/17) 

C) dodatno za radno mjesto „Vatrogasac voditelj smjene“ 

1. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 

2. Zakon o zaštiti od požara (92/10). 

 

PRAVILA TESTIRANJA 

1. po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi 

utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica, putovnica). Na pisano testiranje potrebno je donijeti 

kemijsku olovku. 

2. za vrijeme provjere znanja nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati 

prostorije u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. 



5 

3. nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za 

provjeru znanja za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg se kandidat/kinja prijavljuje. Pisano 

testiranje traje 60 minuta. 

4. za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se do 30 bodova 

5. pisani test za radno mjesto „Vatrogasac“ sastojat će se od ukupno 15 pitanja, dok dodatno testiranje 

za radno mjesto „Vatrogasac vozač“ te radno mjesto „Vatrogasac voditelj smjene“ sastojat će se od 

pisanog testa za radno mjesto „Vatrogasac“ te dodatnih 10 pitanja. Za točan odgovor na pitanje 

dodjeljuje se 2 boda. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 

B. INTERVJU 

1. povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje interese, ciljeve 

i motivaciju kandidata za rad. 

2. rezultati intervjua boduju se do 30 bodova. 

Nakon prethodne provjere znanja i intervjua kandidata, povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata 

prema ukupnom broju ostvarenih bodova temeljem pisanog testiranja i intervjua. 

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povjerenstvo dostavlja ravnatelju koji 

predsjedniku Upravnog vijeća predlaže kandidate za sklapanje radnog odnosa. 

Izabrani kandidati, po obavijesti o izboru, upućuju se na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za 

obavljanje poslova radnog mjesta, a prije sklapanja ugovora o radu. 

Prethodna provjera znanja najprije će biti provedena u obliku pismenog testiranja, nakon čega će se 

provesti intervju sa svim kandidatima koji su na pismenom testiranju ostvarili najmanje 50% bodova 

(kandidati za radna mjesta „vatrogasac vozač“ i „vatrogasac voditelj odjeljenja“ moraju ostvariti 

najmanje 50% bodova na pisanom testu za radno mjesto te najmanje 50% bodova na dodatnom 

testiranju). 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. 

O mjestu i vremenu održavanja provjere znanja kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem e-

maila (na e-mail adresu naznačenu u prijavi), na oglasnoj ploči te Internet stranicama JVP Čepin, 

najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja provjere znanja koju će provesti posebno povjerenstvo 

imenovano od ravnatelja JVP Čepin. 

 

VII. 

Prijave na natječaj podnose se u roku 7 (sedam) dana od dana objave javnog natječaja, a natječaj će 

se objaviti i na oglasnoj ploči te internetskoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Čepin. 

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom, u vremenu od 10,00-12,00 sati 

na adresu sjedišta  Javne vatrogasne postrojbe Čepin: 31431 Čepin, Kralja Zvonimira 105. 

Prijava na javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznačenom  dostavnom adresom, ispod 

koje se upisuje sljedeći tekst: 

Javna vatrogasna postrojba Čepin 

n/r  ravnatelja 

„ZA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U JVP ČEPIN 

- NE OTVARAJ“ 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. 

Nakon donošenja odluke o izboru, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena 

dokumentacija priložena prijavi. 
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Javna vatrogasna postrojba Čepin 

Ravnatelj 

Tomislav Nađ   

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 58/2019 od 12.6.2019. 


