JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NOVA GRADIŠKA
Maksimilijana Benkovića 11, Nova Gradiška
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-07/17-01/01
URBROJ: 2178/15-378-02/01-17-1

Nova Gradiška, 31.05.2017.
Sukladno članku 21., 29. i 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04,174/04, 38/09 i 80/10), i temeljem članka 7. Odluke o osnivanju javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik”, broj 2/11), i
članka 25. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška, Upravno vijeće Javne
vatrogasne postrojbe Nova Gradiška raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška (1 izvršitelj) na
mandat od četiri godine.
Za zapovjednika može se izabrati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- da ima najmanje višu stručnu spremu odnosno završen stručni studij ili završen
preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
- da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga
mora položiti u roku od jedne godine od imenovanja,
- da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv
službene dužnosti,
- da ima najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima,
- da ima položen vozački ispit B kategorije.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
- životopis,
- domovnicu,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
- potvrdu o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- uvjerenje odnosno potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove da je tjelesno i duševno sposoban
za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje
nije starije od 30 dana),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 21. st. 6. Zakona o
vatrogastvu,
- vozačku dozvolu
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a na zahtjev Upravnog vijeća kandidat je dužan
predočiti i izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja, a kandidati će o
ishodu natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje
prijava.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška, Nova Gradiška, Maksimilijana Benkovića 11,
Upravno vijeće, s naznakom "Ne otvaraj, prijava na javni natječaj“.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom povodom javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja
pisana obavijest.
Povodom ovog javnog natječaja, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava,
Upravno vijeće podnijeti će Gradonačelniku prijedlog za imenovanje zapovjednika.
Upravno vijeće zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA, v.r.
Milan Mateša, dipl. ing. strojarstva
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