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Upravno vijeće Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira temeljem 

članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 

38/09, 80/10), članka 8. Odluke o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog 

Manastira „ (Službeni glasnik Grada Belog Manastira broj:1/00 i 4/00)“, te članka 27. Statuta Javne 

profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira-pročišćeni tekst,Ur. broj:2100/01-07-07-

107 od 08.svibnja 2007. godine raspisuje: 

 

  N A T J E Č A J  

za radno mjesto vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila (m/ž) – 1 izvršitelja na  

neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca 

Uvjeti: 

1. hrvatsko državljanstvo,  

2. da nije starije od 30 godina ( kod prvog zaposlenja u vatrogastvu), 

3. da ima završenu srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu 

drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijema u radni odnos završi 

prekvalifikaciju za vatrogasca-vatrogasnog tehničara (m/ž) što dokazuje svjedodžbom školske 

ustanove i srednju stručnu spremu prometnog smjera (vozač motornog vozila i položeni 

vozački  ispit za najmanje „C“ kategoriju), 

4. da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom 

ovlaštene zdravstvene  ustanove,  

5. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv 

službene dužnosti, 

6. prednost pri prijemu u radni odnos profesionalnog vatrogasca-vozača (m/ž) pod istim uvjetima 

ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca, kao i 

osoba koja je odslužila vojni rok 

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti: 
1. dokaz za uvjet broj 1 i 2 - presliku domovnice i osobne iskaznice, 

2. dokaz za uvjet broj 3 - preslike diploma o završenoj stručnoj spremi  i preslika važeće vozačke 

dozvole najmanje „C“ kategorije. 

3. dokaz za uvjet broj 4 - svjedodžbu o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti vatrogasca –vozača vatrogasnog vozila (izvornik – ne starije od 6 mjeseci) 

4. dokaz za uvjet broj 5 - uvjerenje o nekažnjavanju ( izvornik-ne starije od 6 mjeseci) 

5. dokaz za uvjet broj 6- uvjerenje dobrovoljnog vatrogasnog društva o operativnom članstvu  i  

potvrdu Ministarstva obrane o odsluženom vojnom roku. 

Pored navedenih dokaza kandidat je dužan priložiti kratki životopis i zamolbu 

Nakon zaprimanja zamolbi izvršit će se selekcija kandidata koja obuhvaća pregled kompletnosti i 

vjerodostojnosti priloženih dokumenata, opće i strukovne provjere, te razgovor sa svakom pojedinim 

kandidatom. Strukovne provjere podrazumijevaju poznavanje vatrogasne te vozačke struke, provjera 

vozačkih sposobnosti, te tjelesnu provjeru. 

Ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo prednosti, prema nekom zakonu ili propisu, pod istim 

uvjetima na isto se dužan pozvati.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Upravno vijeće Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira zadržava pravo 

poništenja natječaja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se na 

adresu: Upravno vijeće Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, 

Vladana Desnice 2, 31300 Beli Manastir, s naznakom „Natječaj za vatrogasca - vozača - ne 

otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na Web stranici i oglasnoj ploči Javne profesionalne 

vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i na stranicama HZZ-a. 

           O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

 

 

      Upravno vijeće  

       Javne profesionalne vatrogasne postrojbe 

        Grada Belog Manastira 


