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 JVP Pl. Jezera, 

Voditelji odjeljenja i ostali zaposlenici, 

 

 

Klasa: 112-01/22-01/01 

UrBroj: 2125-11-08-22-3 

U Korenici: 10.studenog 2022.godine 
 

 

Predmet: Imenovanje zamjenika zapovjednika 

 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera na temelju Zakona o 

vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19. i 144/2022.), članka 34. pročišćenog teksta Statuta 

Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Službeni glasnik općine Plitvička Jezera“ broj 

10/2020) te članka 8. stavka 2. točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne 

vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (od 8. studenoga 2018. godine) i Odluke o načinu 

provedbe razrješenja i imenovanja zamjenika zapovjednika postrojbe od 9.studenog 

2022.godine, raspisuje 

I N T E R N I   N A T J E Č A J 
za imenovanje zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe na vrijeme od pet (5) godina, 1 

izvršitelj 

 
Uvjeti za imenovanje: 

- hrvatsko državljanstvo; 

- viša stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno dodiplomski stručni studij 

iz područja zaštite od požara; 

- zdravstveno stanje i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što 

dokazuje potvrdom  ovlaštene zdravstvene ustanove; 

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

- najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima; 

- osoba ne smije biti 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 (NN 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.); 

- osoba ne smije biti 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 (NN 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.); 

- dozvola za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije. 

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 
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- životopis; 

- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o završenom stručnom studiju); 

- važeće liječničko uvjerenje za obavljanje vatrogasne djelatnosti; 

- dokaz o državljanstvu (domovnicu, presliku važeće osobne iskaznice ili presliku 

putovnice); 

- dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i 

odgovornostima; 

- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je 

obavljao te poslove (preslike ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca); 

- presliku vozačke dozvole. 

 

Vatrogasna postrojba će po službenoj dužnosti pribaviti od Ministarstva pravosuđa i 

uprave potvrdu / uvjerenje o nekažnjavanju za sve kandidate koji su se javili na raspisani 

natječaj i ispunjavaju ostale formalne uvjete natječaja. 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju 

odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili 

ženskom rodu. 

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, kao 

voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog         natječaja obrađuje samo u obimu i 

samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu  natječaja. Javna 

vatrogasna postrojba Plitvička Jezera s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim 

propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka 

od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 

dužan je u prijavi  na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate samo pod jednakim  uvjetima. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu 

pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Osobe koje ne 

podnesu pravodobnu i urednu prijavu  ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne 

smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. 

Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste. Prijave se podnose 

u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja neposredno u uredu zapvjednika postrojbe. 

Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči postrojbe i mrežnoj stranici 

https://www.vatrogasci-korenica.hr dana 10.studenog 2022.godine, a o rezultatima natječaja 

kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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