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      Temeljem članka 31. Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Odluke Upravnog vijeća 

       Zagorske javne vatrogasne postrojbe Klasa:214-05/15-01/10,Urbroj:2197-15-02-16-44  

       od 17.02. 2016.g.,  a sukladno članku 21.  Zakona o vatrogastvu ( NN 139/04., -pročišćeni tekst,  

       174/04., 38/09., 80/10.) Zagorska  javna vatrogasna postrojba objavljuje: 

 

 

                                                       NATJEČAJ 
 

                              za prijam djelatnika  u radni odnos na neodređeno vrijeme 

      radno mjesto profesionalni vatrogasac   (2)  dva  izvršitelja 

   

          

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

1.   da ima  srednju stručna spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu 

  drugog smjera, pod uvjetom da u roku  od dvije godine, od dana prijama u radni odnos  

                    završi prekvalifikaciju za vatrogasca, 

2.   da je tjelesno i duševno sposoban  za obavljanje vatrogasne djelatnosti, 

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

                    sigurnost ljudi i imovine te protiv službene dužnosti, 

4.   da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 

5.   položen   vozački ispit B i C kategorije, 

 

 

     Kao dokaz o  ispunjavanju uvjeta kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente: 

- kratak životopis, 

- preslika osobne iskaznice, 

- presliku domovnice,  

- presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, 

- presliku vozačke dozvole B i C kategorije, 

- izvornik uvjerenja ovlaštene zdravstvene ustanove (Medicine rada) o sposobnosti za 

  obavljanje vatrogasne  djelatnosti,  

- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju, ne stariji od 30 dana, 

- uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana. 

 

 

Ovaj natječaj će se objaviti u „Zagorskom listu“, HZZ-Ispostava Zabok, na Internet stranicama 

Zagorske javne vatrogasne postrojbe, dana 10. svibnja 2016. godine.  

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave, odnosno do (uključujući)  17. svibanj 

2016. godine. 

 

Kandidati će o rezultatima izbora biti obavješteni u roku od  10 (deset) dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 



 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti na adresu  

                                       Zagorska javna vatrogasna postrojba 

                                              Trg Dragutina Domjanića 1,  

                                                          49 210 Zabok,  

                                         s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos“. 

 

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

 

 

 

  o.d. Ravnatelj: 

       Dražen Sinković 


