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Gračac, 02. rujna 2020.

Na temelju članaka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, 125/19) i članka 35. Statuta Vatrogasne
postrojbe Gračac (od 15.03.2016.), Zapovjednik Vatrogasne postrojbe Gračac raspisuje;
Javni Natječaj Za Zapošljavanje
Na neodređeno vrijeme
za radno mjesto Vatrogasac/Vatrogasni tehničar – 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:
- da ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19),
– SSS vatrogasnog smjera – vatrogasni tehničar,
– položena B - kategorija za upravljanje motornim vozilima,
– tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
– nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene
dužnosti, članak 51. alineja 6 i 7,
Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
– životopis,
– domovnicu ,
– diplomu,
– dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilom,
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
– potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci.
Dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat
prije donošenja rješenja o imenovanju predočiti izvornike.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Prednost će pod istim uvjetima imati kandidati koji budu imali veći broj bodova ostvaren prilikom
testiranja stručnog znanja, kandidati koji prednost u zapošljavanju ostvaruju temeljem pozitivnih pravnih
propisa, kandidati kojima je mjesto stanovanja bliže mjestu rada (sukladno Planu osiguravanja
intervencijske spremnosti Vatrogasne postrojbe), kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali
poslove dobrovoljnog vatrogasca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužan je
dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj
stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od objave
natječaja u Narodnim novinama, Zapovjedniku Vatrogasne postrojbe Gračac, Obrovačka 9, 23440
Gračac, s naznakom: »Za natječaj vatrogasac – Ne Otvaraj«.
Kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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