Na temelju članka 21.,29. i 30. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj
106/99,117/01,36/02,96/03,139/04,174/04,38/09,80/10) i članka 15.stavka 1.toč.11.Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Grada Trogira, , Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira ,
raspisuje
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE
1.RAVNATELJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

-1 izvršitelj

2.ZAMJENIKA RAVNATELJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE – 1 izvršitelj
Ravnatelj i zamjenik ravnatelja se imenuju na razdoblje od 4 godine i ista osoba može biti
ponovno imenovana za ravnatelja ,odnosno zamjenika ravnatelja..
Uvjeti za 1. i 2.
- najmanje viša stručna sprema odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni
studij iz područja zaštite od požara
-najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca sa posebnim ovlastima i
odgovornostima,
-položen stručni ispit za poslove vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
-da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene
dužnosti
-tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim
ovlastima i odgovornostima uz obvezu da ga polože u roku od jedne godine od imenovanja ili
raspoređivanja na te poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u tekstu natječaja ,a imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici , a
po obavijesti o izboru ,prije donošenja odluke o imenovanju ,izabrani kandidat dostavit će izvornik ili
ovjereni preslik isprava.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17) dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima . Kandidat koji se pozove na prednost dužan je uz prijavu na natječaj priložiti odgovarajuće
isprave kao dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te te druge dokaze sukladno članku
103.stavku 1. navedenog Zakona . .
Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije
obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe natječaja te da se isti objavljuju na službenoj Internet
stranici i oglasnim pločama Grada Trogira.
Prijava na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana obvezno sadrži : ime i prezime, adresu
kandidata, broj telefona/mobitela, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj uz točno
navođenje radnog mjesta za koje se prijava podnosi, uz koju prijavu su kandidati obvezni priložiti :
- životopis,
-dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ),

-dokaz o hrvatskom državljanstvu(preslika osobne iskaznice,vojne iskaznice,putovnice ili domovnice)
- dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a.) i b.) :
a.) ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o
podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-ne starije od 30 dana
od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava (preslika)
b.) ugovor o radu ,potvrda poslodavca ,rješenje o rasporedu i slično za najmanje 5 godina radnog
iskustva u struci a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (preslici)
-potvrda o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
(preslika)
- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela
protiv imovine,opće sigurnosti ljudi I imovine te protiv službene dužnosti (ne starije od 30 dana od
objave natječaja )-preslika
- uvjerenje o tjelesnoj i duševnu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti (preslika)
Kandidati s neurednim prijavama neće biti pozvani na dopunu prijave .
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se
razmatrati.
Uredna prijava je prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju .
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se intervjuu o čemu će
kandidati biti pravodobno obavješteni Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao
prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” .
Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvijeta dostavljaju se putem pošte na adresu
Grad Trogir Trg Ivana Pavla II br.1 ili neposredno putem pisarnice na adresu Put mulina 2a u Trogiru
sa naznakom : „Prijava na natječaj za ravnatelja / zamjenika ravnatelja Javne ustanove Javna
vatrogasna postrojba Grada Trogira - ne otvaraj “
Natječaj će se objaviti i na oglasnim pločama i internet stranici Grada Trogira www.trogir.hr .
Po objavljenom natječaju ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi Odluka o poništenju
natječaja .
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava .

UPRAVNO VIJEĆE

NATJEČAJ je objavljen dana 27.ožujka 2019.g. u „Narodnim novinama „ br. 31/2019 .ROK prijave
zaključno sa 04.travnja 2019.g.

