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UPRAVNO VIJEĆE 

Broj:15-1/2016 

Đurđevac, 12. svibanj 2016. 

 

U skladu s odredbom članka 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 

namještenike (Narodne novine broj 104/13, 150/13, 153/13), članka 21. Zakona o vatrogastvu 

(Narodne novine br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04  - Pročišćen tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) 

te odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14) i članka 25. Statuta Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac (Broj 01-91/1-2006, 01-87/1-2010 i Pročišćenog teksta broj 12-5/2011, 9-

1/2015) članovi Upravnog vijeća na 15. Sjednici Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 

Đurđevac od 6. svibnja 2016. godine pod točkom 1. Dnevnog reda donijeli su 

 

 

Odluku o raspisivanju internog oglas za popunu radnog mjesta  

Zapovjednik Postrojbe do povratka Zapovjednika Jakupčić Mladena s bolovanja 

 

1. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme: odnosno do povratka Zapovjednika s 

bolovanja ili isteka dosadašnjeg mandata 10. lipnja 2018. godine. 

 

 

UVJETI: 

- najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen 

preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara te najmanje pet 

godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima, 

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

odgovornostima, 

- položena B i C kategorija za upravljanje motornim vozilima, 

- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što 

dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 

- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i 

imovine te protiv službene dužnosti. 

 

 



 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: 

- životopis, 

- domovnicu ili ovjerenu presliku domovnice, 

- diplomu o završenoj stručnoj spremi - preslika (ovjerenu presliku ili izvornik 

dostaviti na uvid), 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ili ovjerenu presliku), 

- dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilom, 

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana raspisivanja ovog 

oglasa, 

- potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti. 

 

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati. 

 

2. U skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i sukladno sistematizaciji radnih mjesta u 

JVP Đurđevac i Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe 

Đurđevac upražnjena radna mjesta popunit će se na način da će se radnicima JVP 

Đurđevac ponuditi izmjena Ugovora o radu. 

Izmjene će obuhvaćati dio izmjene radnih mjesta i dio vezan uz obračun plaće odnosno 

pripadajući koeficijent za sistematizirano radno mjesto.  

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora koje se ne mijenjaju ovom izmjenom ostaju na 

snazi i primjenjuju se u cijelosti. 

 

3. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidat je dužan dostaviti u roku od 8 dana od 

objave natječaja na službenoj internet stranici Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 

odnosno do 20. svibnja 2016. godine, Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe 

Đurđevac, Ulica grada Vukovara 63, 48350 Đurđevac, p.p. 36. s naznakom "za natječaj". 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Mladen Matišev 

 


