
Vatrogasac (m/ž) - dva izvršitelja 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme od 1. siječnja 2023. godine uz probni rad od 3 

(slovima: tri) mjeseca. 

Opis poslova profesionalnog vatrogasca -sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 

i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te 

obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, 

moru, jezerima i rijekama. 

Uvjeti za radno mjesto sukladno važećim odredbama Zakona o vatrogastvu: 

- mora imati hrvatsko državljanstvo 

- da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 

vatrogasca 

- da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju 

vatrogasnog smjera 

- da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove 

- ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti 

- da nije 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 (»Narodne 

novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) 

- da nije 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 (»Narodne novine«, br. 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.) 

ostalo: 

- da se ne vodi prekršajni i kazneni postupak 

- položen vozački ispit B kategorije. 

Prednost pri zapošljavanju podjednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine 

obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju 

prednost pri zapošljavanju. 

Na oglašenom radnom mjestu pod istim uvjetima mogu biti zaposlene osobe neovisno o spolu.  

Dokazi sposobnosti se dostavljaju na adresu: 

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac 

Ulica grada Vukovara 63 



48350 Đurđevac 

Vatrogasno vijeće - „vatrogasac  neodređeno“ 

do 9. prosinca 2022. godine do 14 sati. 

Od dokaza sposobnosti dostaviti: 

- osobna iskaznica (preslika) 

- vozačka dozvola iz koje je vidljiva položena B kategorija (preslika) 

- svjedodžba o završenoj vatrogasnoj školi (preslika) 

- domovnica i rodni list (preslika) 

- važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vatrogasca (preslika) 

- uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela (izvornik) ne starije od 30 dana od 

objave oglasa za zaposlenje 

- uvjerenje da se ne vodi prekršajni i kazneni postupak (izvornik) ne starije od 30 

dana od objave oglasa za zaposlenje 

- uvjerenje o radnom stažu HZMO (izvornik) 

Između kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete izvršit će se selekcijski postupak 

testiranjem. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata, a bit će 

obuhvaćena iz zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz poslove vatrogasca (Zakon o 

vatrogastvu). 

Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže podatke o ispunjavanju traženih uvjeta te prijave koje 

nisu dostavljene u roku. 


