BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
ORAŠJE

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
CANTON POSAVINA
CANTON ADMINISTRATION OF CIVIL PROTECTION
ORAŠJE

Broj:15-30-69/22
Orašje, 15.06.2022.godine.
Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13,
2/14 i 6/17) i članka 50. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Županijske uprave civilne zaštite
u skladu sa Zaključkom Vlade Županije Posavske broj: 01-02-358/22 od 8.6.2022.godine,
ravnatelj Županijske uprave civilne zaštite objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u
Županijsku upravu civilne zaštite, Odjeljenja Zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe
u Orašju
Za poziciju:
1. Referent – vozač–vatrogasac spasilac, Odjeljenja Zajedničke profesionalne
vatrogasne postrojbe u Orašju na neodređeno vrijeme ……..…….3 (tri) izvršitelja
2. Referent – vatrogasac spasilac, Odjeljenja Zajedničke profesionalne vatrogasne
postrojbe u Orašju na neodređeno vrijeme…………………..……6 (pet) izvršitelja
Pozicija 1: Vozač – vatrogasac spasilac Odjeljenja Zajedničke profesionalne vatrogasne
postrojbe u Orašju
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
-

-

-

upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima, vatrogasnim pumpama i ostalom vatrogasnom
opremom,
sudjeluje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine,
stara se o održavanju motornih vozila i opreme,
samostalno otklanja manje kvarove na vozilu, obavlja pranje, podmazivanje i čišćenje
vozila, odgovoran je za sastavne dijelove koji pripadaju vozilu kao i da uvijek bude
opremljeno sredstvima za gašenje požara,
rukuje vatrogasnim uređajima na vozilu prilikom intervencija spašavanja i gašenja,
utvrđuje stanje opreme i isto prijavljuje neposrednom rukovoditelju,
obavlja poslove u objektima vatrogasne postrojbe,
putem teorijsko-praktične nastave stručno se usavršava,
obavlja dužnosti dežurnog u objektima Odjeljenja i van njega,
obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja Uprave, pomoćnika ravnatelja za
zaštitu od požara i vatrogastvo (zapovjednika Zajedničke profesionalne vatrogasne
postrojbe), njegovog zamjenika, zapovjednika vatrogasnog Odjeljenja i zapovjednika
grupe i
za obavljanje poslova odgovara zapovjedniku Odjeljenja i zapovjedniku grupe.

UVJETI
Opći uvjeti:
a) da je državljanin BiH,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za obavljanje poslova radnog
mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta tijela
državne službe,
d) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto,
e) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u BiH,
f) da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine i
g) da se ne vodi kazneni postupak protiv tog kandidata, odnosno da mu pravomoćnom
sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u
državnoj službi a čije trajanje nije isteklo od dana objavljivanja javnog natječaja.
Posebni uvjeti:
-

srednja stručna sprema - III stupanj: prometna ili druga škola tehničkog smjera,
najmanje šest mjeseci radnog iskustva,
položen vozački ispit C kategorije,
položen stručni ispit,
položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

Pozicija 2: Vatrogasac spasilac Odjeljenja Zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe
u Orašju

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
-

-

sudjeluje na intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
obavlja dežurnu službu u objektima Odjeljenja i na objektima gdje se obavlja
protupožarno dežurstvo,
održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju,
kroz redovitu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava,
poslije intervencija vozila snabdijeva opremom i sredstvima za gašenje,
obavlja poslove u objektima vatrogasne postrojbe, upravlja motornim vozilom u
izuzetnim situacijama ako je za to osposobljen,
sudjeluje na preventivnim mjerama zaštite od požara
obavlja sve druge poslove po nalogu ravnatelja Uprave, zapovjednika Zajedničke
profesionalne vatrogasne postrojbe, njegovog zamjenika, zapovjednika vatrogasnog
Odjeljenja i zapovjednika vatrogasne grupe i
za obavljanje poslova odgovara zapovjedniku Odjeljenja i zapovjedniku grupe.

UVJETI
Opći uvjeti:
h) da je državljanin BiH,
i) da je stariji od 18 godina,
j) da ima vrstu i stupanj školske naobrazbe potrebne za obavljanje poslova radnog
mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta tijela
državne službe,
k) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto,
l) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u BiH,
m) da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine i
n) da se ne vodi kazneni postupak protiv tog kandidata, odnosno da mu pravomoćnom
sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u
državnoj službi a čije trajanje nije isteklo od dana objavljivanja javnog natječaja.
Posebni uvjeti:
-

srednja stručna sprema - III stupanj: škola tehničkog smjera ili druga srednja škola,
najmanje šest mjeseci radnog iskustva,
položen stručni ispit,
položen ispit za profesionalnog vatrogasca

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Pozicija 1. i Pozicija 2.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-

-

dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba i rješenje o nostrifikaciji
svjedodžbe ukoliko kandidat školsku spremu nije stekao u BiH),
potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu,
uvjerenje o državljanstvu,
uvjerenje o prebivalištu,
ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog
mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat
stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1 Ustava BiH i
uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca
dokaz o položenom stručnom ispitu,
dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti ili u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene
kopije ne smiju biti starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja prijave.
U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit. Kandidat koji
bude primljen u radni odnos, a nema položen stručni ispit, obvezan je položiti stručni ispit u
roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Isto tako u razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen ispit za
profesionalnog vatrogasca a obavljali su poslove vatrogastva u Dobrovoljnim vatrogasnim
društvima. Kandidat koji bude primljen u radni odnos, a nema položen ispit za profesionalnog
vatrogasca, obvezan je položiti ispit za profesionalnog vatrogasca u roku od 12 (dvanaest)
mjeseci od dana prijema u radni odnos.
Prijem djelatnika obavlja se na teritorijalnom principu temeljem članka 66. (2). Zakona o zaštiti
od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 64/09).
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije
preuzimanja dužnosti namještenika.
Prijava na natječaj sa traženom dokumentacijom dostavlja se roku od 15 (petnaest) dana od
dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.
Prijava na natječaj sa traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte, preporučeno na
adresu:
ŽUPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ORAŠJE
Ul. IV bb.
76270 ORAŠJE
Sa naznakom za:
„ Javni natječaj za prijem namještenika – Referent – vozač-vatrogasac spasilac Odjeljenja
Zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe u Orašju“ – NE OTVARATI
ili
„ Javni natječaj za prijem namještenika – Referent vatrogasac spasilac Odjeljenja Zajedničke
profesionalne vatrogasne postrojbe u Orašju“ – NE OTVARATI
Nepotpisane, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

RAVNATELJ
____________
Ilija Jezidžić

