JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ŠIBENIKA
Put groblja 2
22000 ŠIBENIK
KLASA: 112-01/19-03/05
URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1
Šibenik, 24. svibnja 2019.
Temeljem članka 39. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (KLASA: 012-03/1601/01, URBROJ: 2182/01-7-1-03-16-1 od 23.12.2016.) te Rang liste kandidata koji su
zadovoljili zadane kriterije (KLASA: 112-01/19-03/03, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1 od
10.05.2019.), a vezano uz Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (KLASA: 112-01/19-01/01,
URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1 od 04.04.2019.), nastavno na Odluku o odabiru kandidata za
radno mjesto vatrogasac - 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 2
(dva) mjeseca po provedenom natječaju (KLASA: 112-01/19-03/02, URBROJ: 2182/01-7-1-0119-1 od 08.05.2019.), u postupku prijema Emanuela Kasalo i Šimuna Bura u službu na
neodređeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe grada Šibenika donosi sljedeću

ODLUKU
o prijemu u službu
1. EMANUEL KASALO, SSS, vatrogasac, primit će se u službu na neodređeno vrijeme uz
probni rok od dva mjeseca, na radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi grada Šibenika.
2. ŠIMUN BURA, SSS, vatrogasac, primit će se u službu na neodređeno vrijeme uz
probni rok od dva mjeseca, na radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi grada Šibenika.
3. Osobe imenovane točkom 1. i 2. ove Odluke, posjeduju sve uvjete tražene
natječajem te zauzimaju 1. i 2. mjesto na Rang listi kandidata koji su zadovoljili
zadane kriterije te se primaju u službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva
mjeseca, po izvršenju točke 4. ove Odluke.
4. Po izvršnosti ove odluke s osobama imenovanim točkom 1. i 2. ove Odluke sklopiti će
se ugovor o radu.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika raspisala je natječaj za zasnivanje radnog odnosa
na neodređeno vrijeme uz probni rok od dva mjeseca za radno mjesto vatrogasac/kinja – 2
(dva) izvršitelja/ice, koji je objavljen u Šibenskom listu, pri HZZ – Područna služba Šibenik, na
web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, na oglasnim
pločama Grada Šibenika i Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika te je rok za prijavu na
isti bio od dana objave 04. travnja 2019. godine do (uključujući) 12. travnja 2019. godine.

U natječaju je navedeno da kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za radno mjesto:
završena SSS vatrogasnog smjera, odnosno druga SSS pod uvjetom da u roku od dvije godine
od dana prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju za vatrogasca / vatrogasnog tehničara,
nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv
službene dužnosti, tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
starost kandidata ne smije biti veća od 30 godina (kod prvog zaposlenja), prednost imaju
kandidati koji su obavljali operativne poslove u dobrovoljnim vatrogasnim društvima u
trajanju od najmanje dvije godine.
Odlukom je imenovano povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za radno
mjesto vatrogasac te su osobe imenovane u Povjerenstvo uvidom u predanu dokumentaciju
utvrdile kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja čije su prijave potpune i
pravodobne. Sukladno Obavijesti u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa za
radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika, objavljenoj uz
Natječaj na web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr,
utvrđeno je da svih 25 kandidata ispunjavaju formalne uvjete te se smatraju kandidatima u
postupku o čemu su i obavješteni objavom Poziva na prethodnu provjeru znanja i
sposobnosti (KLASA: 112-01/19-02/01, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-5 od 03.05.2019.) na
web stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, dana 03. svibnja
2019. godine.
Testiranje kandidata sastojalo se od provjere funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
provjere za rad na visini i rad s užadima, vatrogasne vježbe te provjere teorijskog znanja, u
kojem su se testirale sposobnosti bitne za obavljanje poslova radnog mjesta. Testiranju je od
ukupnih 25 kandidata pristupilo 20 kandidata te se smatra da je pet kandidata povuklo
prijavu na natječaj, sukladno stavku 3. točke 3. Poziva na prethodnu provjeru znanja i
sposobnosti (KLASA: 112-01/19-02/01, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-5 od 03.05.2019.).
Prilikom daljnje provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata jedan kandidat
je odustao, a još četiri kandidata su eliminirana iz daljnjeg sudjelovanja zbog neizvršenja
ciljeva postavljenih putem Obavijesti u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika.
S obzirom na ukupan broj bodova ostvarenih na provjeri znanja i sposobnosti kandidata,
Povjerenstvo je sastavilo Rang listu kandidata koji su zadovoljili zadane kriterije (KLASA: 11201/19-03/03, URBROJ: 2182/01-7-1-01-19-1 od 10.05.2019.), na kojoj od ukupna 22
(dvadeset dva) boda prvo mjesto zauzima Emanuel Kasalo, koja je ostvario ukupno 22 boda,
a drugo mjesto zauzima Šimun Bura, koji je ostvario ukupno 20 bodova. Na temelju podataka
iz dostavljene Rang liste kandidata koji su zadovoljili zadane kriterije, zajedno sa spisom
natječajnog postupka, zapovjednik je izabrao kandidate Emanuela Kasala i Šimuna Buru.
Za izabrane kandidate prije donošenja odluke o prijemu izvršena je provjera nepostojanja
zapreka po službenoj dužnosti, odnosno zatraženo je posebno uvjerenje od Ministarstva
pravosuđa RH te također zdravstvena sposobnost te je potvrđeno nepostojanje zapreka za
prijam, kao i zadovoljavajuća zdravstvena sposobnost.
Ova Odluka dostavlja se kandidatima prijavljenima na natječaj, javnom objavom na web
stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika www.jvp-sibenik.hr, a dostava svim
kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja, može se izjaviti žalba Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe
grada Šibenika u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.
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