
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za radno mjesto vatrogasac, Javne vatrogasne 

postrojbe grada Šibenika, donijelo je dana 14. ožujka 2018. godine 

 

OBAVIJEST 

o provođenju testiranja za radno mjesto vatrogasac – 2 (dva) izvršitelja  

na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 (šest) mjeseci 

 

U provedbi natječaja za radno mjesto vatrogasac – 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme uz probni 

rok od 6 (šest) mjeseci (KLASA: 112-01/18-01/01, URBROJ: 2182/01-7-1-01-18-1), pregledom pristigle 

dokumentacije utvrđeno je da je na natječaj pristiglo ukupno 20 (dvadeset) zamolbi, od kojih 19 

(devetnaest) udovoljava uvjetima natječaja. 

Svi kandidati koji su telefonskim putem obaviješteni da udovoljavaju zadanim uvjetima natječaja (koji 

su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja), pozivaju se na 

prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koja će se održati 23. i 24. ožujka 2018. godine s 

početkom u 9:00 sati. 

Prvog dana testiranja, 23. ožujka 2018. godine kandidati su dužni doći na stadion Šubićevac (Šibenik, 

Bana Josipa Jelačića bb) u 8:45 sati te ponijeti sa sobom sportsku opremu. Ondje će se obaviti fizičko-

motoričko testiranje kandidata nakon čega slijedi pauza te prelazak u prostorije JVP grada Šibenika 

(Šibenik, Put groblja 2) gdje će se obaviti provjera teorijskog znanja, pisanim putem. 

Drugog dana testiranja, 24. ožujka 2018. godine kandidati su dužni doći u vatrogasni dom JVP grada 

Šibenika (Šibenik, Put groblja 2) u 8:45 sati gdje će se obaviti provjera sposobnosti izvođenja vatrogasne 

vježbe i provjera visinskih sposobnosti putem samoizbave. Za izvođenje navedenih vježbi kandidati su 

dužni koristiti osobnu zaštitnu opremu (odijelo za gašenje šumskih požara, intervencijsko vatrogasno 

odijelo za strukturne požare, kaciga, potkapa, vatrogasni opasač „A“, vatrogasne čizme i rukavice). Za 

kandidate koji nemaju navedenu zaštitnu opremu, JVP grada Šibenika će osigurati istu. 

Oba dana testiranja, kandidati su dužni sa sobom ponijeti identifikacijski dokument - osobnu iskaznicu, 

u protivnom neće moći pristupiti testiranju. 
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