JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA VARAŽDINA
Trenkova 44 , VARAŽDIN
Broj : 184 /19
Varaždin 02.05.2019.
Sukladno odredbama Odluci o imenovanju Komisije za provedbu Javnog natječaja za
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto profesionalni vatrogasac i
profesionalni vatrogasac-vozač (URBROJ: 159-3/19 od 29.04.2019.godine) i Pravilnika o
uvjetima za zasnivanje radnog odnosa u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina na radno
mjesto profesionalnog vatrogasca (URBROJ: 48-2/19 od 15.02.2019.godine), Komisija za
provedbu javnog natječaja objavljuje:

POZIV
na prethodnu provjeru tjelesnih sposobnosti
I.

Prethodnoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

II.

Pravila testiranja
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata bit će zatraženo
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja
identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se
utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni Natječaj za radno mjesto za koje se
obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju. Nakon provedene provjere
identifikacije kandidati potpisuju izjavu da dobrovoljno i na vlastitu
odgovornost pristupaju provjeri tjelesnih sposobnosti.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu
na Natječaj.
Provjera tjelesnih sposobnosti vrši se prema Pravilniku o provjeri tjelesnih
sposobnosti radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina (URBROJ: 481/19 od 15.02.2019.godine).
Po utvrđivanju identiteta kandidati će pristupiti tjelesnoj provjeri sposobnosti.
Maksimalni broj kod provjere tjelesnih sposobnosti iznosi 50 bodova.
Dobiva se zbrajanjem ocjena iz svih područja provjere tjelesnih sposobnosti
te dijeljenjem s brojem ispitnih područja i množenjem sa 10. Dobiveni broj je
ukupan broj bodova. Negativna ocjena iz bili kojeg područja isključuje
kandidata iz daljnje provjere. Ukoliko se traženi učinak ne postigne iz prvog
pokušaja, vježba se može ponoviti.
Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili prekrše pravila bit će udaljeni s
provjere sposobnosti. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su
povukli prijavu na Natječaj.
Kandidati će na provjeru tjelesnih sposobnosti biti pozvani objavom na
web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina najmanje
pet (5) dana prije provjere. Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat
će se da je povukao prijavu na Natječaj.

7.
8.

9.

III.

Kandidati koji nakon provjere tjelesnih sposobnosti imaju najviše ukupnih
bodova Komisija će pozvati na psihološko testiranje.
Vrijeme održavanja prethodne provjere tjelesnih sposobnosti je
22.05. (srijeda) 2019. godine od 10,00 do 14,00 sati na stadionu „Sloboda“ u
Varaždinu.
Mole se kandidati da dođu u sportskoj odjeći.

Na tjelesnu provjeru za radno mjesto profesionalnog vatrogasca pozivaju
se kandidati uz koje je naznačen i broj trenutnih bodova:
1. Filip Vrbanec
2. Goran Presečki
3. Nikola Križanić
4. Miroslav Sačić
5. Jurica Dukarić
6. Ivan Cepanec
7. Nikola Težak
8. Jurica Buden
9. Marko Paska
10. Goran Čanaki
11.Tomislav Ripić
12. Jurica Đurđek
13. Jurica Humek
14. Luka Grudiček
15. Tihomir Dvorski
16. Alen Lončar
17. Simon Cingesar
18. Željko Pintarić

IV.
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Na tjelesnu provjeru za radno mjesto profesionalnog vatrogasca - vozača
pozivaju se kandidati uz koje je naznačen i broj trenutnih bodova:
1. Goran Presečki
2. Miroslav Sačić
3. Marko Paska
4. Goran Čanaki
5. Tomislav Ripić
6. Tihomir Dvorski
7. Alen Lončar
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KOMISIJA
ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA
Na web stranicama JVP Grada Varaždina od 13.05.2019.godine.

