
 

 

Na temelju članka 36. i 41. Zakona o ustanovama („N.N.“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 

127/19),   članaka 34. i 51. Zakona  o vatrogastvu (NN 125/19), Vatrogasno  vijeće Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Varaždina raspisuje : 

 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za izbor zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina 

 

Opći uvjeti : 

- mora imati hrvatsko državljanstvo, 

- da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 

- da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela 

protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i 

kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana 

Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 

101/17. i 118/18.), 

- da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela 

protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene 

dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne 

novine“, br. 110/97., 27/98.-ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički 

diplomski stručni studij te najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima 

vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,  

- položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima , 

- „B“ kategorija za upravljanje motornim vozilima  

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti : 

 

- Životopis, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o 

hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/03, 

4/94 i 130/11) - važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica 

odnosno domovnica, 

- dokaz o stručnoj  spremi (svjedodžba, diploma), 

- uvjerenje nadležnog suda da nije kažnjavana za navedena kaznena djela, 

- potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca,  

- potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na visini,  

- dokaz o radnom stažu u vatrogasnoj operativi (dokaz o ukupnom radnom 

iskustvu sa stupnjem stručne spreme navedenim kao uvjet) -  elektronički 

zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda 

izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na 

poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, 

potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. koji sadrži vrstu posla koji je 

obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje obavljao i vremensko 

razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) za cijeli period 

naveden kao uvjet, 



 

 

- dokaz o položenom stručnom ispitu, 

- presliku vozačke dozvole  

 

 

 Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti: Javna vatrogasne postrojba Grada 

Varaždina , Trenkova 44 – za Vatrogasno vijeće.  

 Kandidat se bira na rok od 5 godina. 

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave. 

 Prijave pristigle na bilo koji način nakon 27.05.2020. godine  u 12,00 sati neće se 

razmatrati. 

 Kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 15 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava.  

 Nepotpune prijave  neće se razmatrati. 

 

URBROJ: 155-2/20 

Varaždin, 14.05.2020. 

 

                                                                                      Predsjednik Vatrogasnog vijeća 

                                                                           Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina: 

 

                                                                                      Željko Kušter, univ.spec.oec. 

 

                                                                                    


