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Podaci vezani za natječaj za prijam u radni odnos
na neodreñeno vrijeme u Javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin

U ''Večernjem listu'' od dana 27. kolovoza 2014. godine objavljen je natječaj za
prijam u Javnu vatrogasnu postrojbu Ogulin na radno mjesto:
- Vatrogasac vozač - 1 izvršitelj/ica, na neodreñeno vrijeme, uz probni rad od 3
mjeseca.
I. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći

Vatrogasac vozač:
- obavlja poslove odreñene zakonom,
- neposredno sudjeluje u intervencijama,
- odgovoran je za siguran prijevoz osoba i opreme,
- upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima,
- brine o tehničkoj ispravnosti vozila
- obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti po nalogu nadreñenog zapovjednika.
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,05 uz osnovicu za izračun plaće u
iznosu od 5.108,84 kuna bruto.
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik
rasporeñen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža.
II. Provjera znanja
S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja.
Postupak provjere znanja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaj.
Prethodna provjera znanja obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao
prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji tijekom provjere remeti
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mir i/ili pravila ponašanja na provjeri s kojima će biti upoznat i zbog toga bude udaljen s
provjere, kao i kandidat koji ne predoči ili odbije predočiti identifikacijsku ispravu (osobnu
iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

III. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:
- Zakon o vatrogastvu (''Narodne novine'' br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04,
38/09 i 80/10),
- Zakon o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br. 92/10),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (''Narodne novine'' br. 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13 i 92/14).
Internetska stranica ''Narodnih novina'' je: www.nn.hr
IV. Poziv na testiranje
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na internetskoj stranici
www.ogulin.hr te na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe, Ogulin, Bernardina
Frankopana 18, najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.
Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima
će se provesti testiranje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
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