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UR.BR. 59/2020
Dubrovnik, 22.12.2020

raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme na radno mjesto
Zapovjednik vatrogasnog plovila
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
-

-

Rukovodi plovilom i nadređen je ostalim članovima posade.
Odgovoran je za sigurnost plovidbe, posade, putnika i plovila.
Odgovoran je za radnu ispravnost svih strojeva, uređaja i opreme na plovilu te za
redovito vođenje brodskog dnevnika i ostalih zapisa o kretanju broda i prijevozu
tereta i putnika.
Odgovoran je za održavanje plovila.
Odgovoran je za ispravnost procedura i pridržavanja pravila sigurnosti pri ukrcaju i
iskrcaju tereta i putnika.
U slučaju havarije poduzima mjere za spas putnika, članove posade, tereta i brodskih
isprava.
Priprema redovita i izvanredna izvješća o stanju plovila, odnosno o sudjelovanju na
vatrogasnim ili drugim intervencijama na kojima je operativno sudjelovao
Od uposlenika se očekuje marljivost i odgovornost u radu, predanost poslu,
dinamičnost, fleksibilnost i sklonost timskom radu,a posebice osposobljenost za
praktičnu plovidbu na brodici.
RADNI ODNOS

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od šest mjeseci.
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – Zapovjednik vatrogasnog plovila je 1,3.
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova i osnovice za izračun plaće (6.000,00 kn.)
uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža.
Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u
ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i
ženske osobe.

UVJETI
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće
Stručne uvjete :
1.
2.
3.

da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom
okviru ,
najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
pasivno razumijevanje engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika,

Pored navedenih uvjeta traže se i posebni uvjeti, i to:
1.
2.
3.
4.

uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije
svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
zdravstvena sposobnost člana posade broda, brodica i jahta
nekažnjavanost za kaznena djela protiv: života i tijela ; opće sigurnosti ljudi i imovine
te protiv službene dužnosti
5. uvjerenje o osposobljenosti za vatrogasca sa ispitom za dobrovoljnog vatrogasca
6. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
PRILOZI

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.

prijavu
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu,
dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o
radnom iskustvu na odgovarajućim proslovima) ili presliku ugovora o radu ili rješenja
o rasporedu na radno umjesto ili ugovora o odjelu,
7. uvjerenje o osposobljenosti za uvoditelja brodice C kategorije
8. dokaz o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu (D2),
9. dokaz o pasivnom razumijevanju stranog jezika (presliku svjedodžbe škole stranih
jezika, svjedodžbe srednje škole, indeksa i li dr. iz kojeg je vidljivo da je podnositelj
učio strani jezik),
10. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupka i
nije kažnjavan za kaznena djela protiv : života i tijela ; opće sigurnosti ljudi i imovine
te službene dužnostii, koje nije starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
11. dokaz o položenom ispitu za Vatrogasca sa ispitom za dobrovoljnog vatrogasca

12. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena. Originali se
obavezno dostavljaju prigodom zasnivanja radnog odnosa. Ako kandidat ostvaruje pravo
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se
na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Ovakav kandidat i ima prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
OBJAVA I NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ
Javni natječaj objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici JVP
Dubrovački vatrogasci www.dubrovacki-vatrogasci.hr. Prijave na natječaj s dokazima o
ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se do 31. prosinca 2020.godine s naznakom: «Za natječaj –
RADNO MJESTO ZAPOVJEDNIK VATROGASNOG PLOVILA », Vatrogasna zajednica Grada
Dubrovnika, Zagrebačka 1, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom ili neposredno u
tajništvo Zajednice radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati na adresi
Zagrebačka 1, u Dubrovniku .
Rok prijave je do 31. prosinca 2020. godine.
U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa
prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
OSTALE ODREDBE
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele
pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve
podatke i priloge navedene u natječaju.
Ako se na raspisani natječaj javi veći broj pristupnika Vatrogasna Zajednica Grada
Dubrovnika pridržava pravo provedbe pisane i usmene prethodne provjere znanja iz oblasti
Pomorskog zakonika, temeljene sigurnost na moru i mornarskih vještina za kandidate koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je
povukao prijavu na oglas.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za
prijavu na natječaj.
Prije zasnivanja radnog odnosa, poslodavac će odabrane kandidate uputiti na utvrđivanje
tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja
Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez
navođenja razloga.
ZAPOVJEDNIK :
Stijepko Krilanović

