
Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97.- 
ispr, 47/99.-ispr. i 35/08.), članka 6. stavak 1. alineja 9. Zaključka o osnivanju 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 
3/2000. i 07/2004.) i članka 28. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Zagreba, Upravno vijeće raspisuje    
 

N A T J E Č A J 
Za imenovanje: 
 

- zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (m/ž)  
 

1. Kandidati  trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
- visoka stručna sprema (diplomirani inženjer), odnosno završen  

preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni  studij (magistar inženjer) ili specijalistički 
diplomski stručni studij (stručni specijalist inženjer) iz područja 
tehničkih, biotehničkih i prirodnih  znanosti 

- položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i 
odgovornostima  

- minimalno pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim 
ovlastima i odgovornostima 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti  i 
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi 

i imovine te protiv službene dužnosti. 

2. Imenovanje se vrši  na vrijeme od četiri godine. 
3. Uz pisane prijave kandidati trebaju priložiti: 

- životopis 
- program rada za mandatno razdoblje 
- dokaz o državljanstvu (domovnicu, važeću osobnu iskaznicu, vojnu  

iskaznicu ili putovnicu) 
- diplomu 
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim 

ovlastima i odgovornostima 
- dokaz o  iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima (potvrda iz koje je vidljivo da je kandidat obavljao 
navedene poslove i u kojem vremenskom razdoblju)  

- potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj 
sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, ne stariju od 30 
dana.  

4. Program rada za mandatno razdoblje dostavlja se u šest primjeraka. 
Kandidati predstavljaju program rada na sjednici Upravnog vijeća. 

5. Kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju, iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), 
dužni su,  pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve 
potrebne dokaze dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva 
branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

6. Dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti 
ljudi i imovine te protiv  službene dužnosti (posebno uvjerenje iz članka 13. 
Zakona o pravnim posljedicama osude  i kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 
– Narodne novine 143/12, 105/15. i 32/17.) pribavlja Postrojba. 

7. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


8. Dokazi se podnose u izvorniku, ovjerenoj preslici ili preslici, a izvornici ili 
ovjerene preslike daju se na uvid na sjednici Upravnog vijeća kod 
predstavljanja programa rada. 

9. Natječaj ostaje otvoren osam dana od objave u dnevnom tisku. Prijave se 
šalju na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Savska cesta 
broj 1/3, 10000 Zagreb, Upravno vijeće, s naznakom «za natječaj». 

10. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
11. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 

dana od isteka roka za podnošenje prijava.  
 
 
 

M.P. 


