DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA
Ksaverska cesta 107, Zagreb
na temelju Odluke o provođenju upisa polaznika u programe prekvalifikacija za zanimanje
vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2022./2023. KLASA: 60201/22-02/18; URBROJ: 445-01-22-1 od 22. srpnja 2022., raspisuje

NATJEČAJ
za smještaj polaznika
u smještajnim prostorima Državne vatrogasne škole
u školskoj godini 2022./2023.

I.
U školskoj godini 2022./2023. osiguran je smještaj za 44 polaznika.

II.
Uslugama smještaja u smještajnim prostorima Državne vatrogasne škole mogu se
koristiti polaznici prekvalifikacije za zanimanja vatrogasac/vatrogasni tehničar koji polaze
nastavu u Državnoj vatrogasnoj školi – sjedište Zagreb, a koji ne stanuju u mjestu izvođenja
nastave,
III.
Za sudjelovanje na Natječaju potrebni su sljedeći dokumenti:
Zamolba za prijam polaznika na smještaj (popuniti online obrazac).
Uz zamolbu je potrebno priložiti (online):
a. presliku osobne iskaznice,
b. ovjerenu izjavu pravne osobe o plaćanju troškova smještaja (ukoliko smještaj
plaća pravna osoba)
Prazan obrazac Izjave (Izjava-plaćanje.pdf/docx) se nalazi na web stranici
Državne vatrogasne škole.
c. ovjerena izjava vatrogasne organizacije (javna vatrogasna postrojba,
dobrovoljno vatrogasno društvo, vatrogasna zajednica, profesionalna
vatrogasna postrojba ili dobrovoljno vatrogasno društvo u gospodarstvu) o
upućivanju kandidata na školovanje (ukoliko polaznika ista upućuje na
školovanje)
Prazan obrazac Izjave (Izjava-upućivanje.pdf/docx) se nalazi na web stranici
Državne vatrogasne škole.
d. ostali dokumenti koji mogu utjecati na pravo prednosti za prijem na smještaj
(preslika potvrde o statusu člana obitelji branitelja, statusu djeteta smrtno
stradalog ili nestalog branitelja, statusu vojnih i civilnih invalida rata, članu
obitelji vojnog ili civilnog invalida rata)
IV.
Kandidati koje na školovanje upućuju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna
vatrogasna društva , vatrogasne zajednice, profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna
vatrogasna društva u gospodarstvu imaju prioritet prijema na smještaj.

V.
Elementi bodovanja i utvrđivanja rang liste za prijam kandidata na smještaj su slijedeći:
-Kandidat kojeg na školovanje upućuju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna
društva , vatrogasne zajednice, profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna
društva u gospodarstvu – 100 bodova
-Kandidat s pravom prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine, broj 121/17)djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida (dokazuje se
potvrdom iz koje je vidljivo takvo pravo) – 30 bodova
-Kandidat s pravom prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993,
2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) dokazuje se potvrdom iz koje je vidljivo takvo pravo – 30 bodova
-Kandidat koji od mjesta prebivališta do mjeta školovanja ima veću udaljenost (udaljenost se
u smislu ovog stavka utvrđuje na temelju kartografske podloge HAK- planer putem stranice
https://map.hak.hr/ i to kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom asfalt) – 20 bodova
IV.
Cijena smještaja za polaznike Državne vatrogasne škole - sjedište Zagreb (posteljina
nije osigurana) iznosi 750,00KN /99,54EUR mjesečno.
Smještaj je organiziran u dvokrevetnim sobama (tuš, WC, dva radna stola , dvije radne
stolice, dva noćna ormarića, dva garderobna ormara s policama i pretincima).
V.
Odabir kandidata utvrdit će se na temelju odluke Povjerenstva za provedbu natječaja za
smještaj polaznika smještajnim prostorima Državne vatrogasne škole Zagreb, Ksaverska cesta
107, u školskoj godinu godini 2022./2023.
VI.
Predaja zamolbi je online, putem mrežne stranice Državne vatrogasne škole
(https://hvz.gov.hr/drzavna-vatrogasna-skola/94) do 5. listopada 2022. do 12 sati
Za sve informacije vezane uz smještaj kontakt osoba je gospodin Gordan Lasan (e-mail:
gordan.lasan@hvz.hr , telefon 01/264 1 652).
Objava rezultata bit će 10. listopada 2022. godine iza 12.00 sati na mrežnim stranicama
Hrvatske vatrogasne zajednice - Državne vatrogasne škole.

