
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD BELI MANASTIR 

Javna profesionalna vatrogasna postrojba 

Grada Belog Manastira 

Ur. broj:2100/01-07-18-39 

Beli Manastir, 12.02.2018. godine 

 

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 imenovanje zapovjednika Javne profesionalne vatrogasne postrojbe  

Grada Belog Manastira 

 

 

Uvjeti: 

1. hrvatsko državljanstvo  

2. najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski 

sveučilišni studij iz područja zaštite od požara 

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

4. da ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima 

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

službene dužnosti, 

6. najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima 

 

Mandat zapovjednika traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za  

zapovjednika. 

       Zapovjednika imenuje Gradonačelnik  Grada Belog Manastira na prijedlog Upravnog vijeća Javne 

profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira. 

 

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

2. dokaz za uvjet broj 2 - presliku  diplome o završenoj stručnoj spremi 

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

djelatnosti  

4. dokaz za uvjet broj 4 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim 

ovlastima i odgovornostima 

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

6. dokaz za uvjet broj 6- uvjerenje ili preslik odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je vidljivo da 

kandidat ispunjava traženi uvjet 

Pored navedenih dokaza kandidat je dužan priložiti i kratki živitopis 

 

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 zapovjednika - ne otvaraj“, u 

roku od 15 dana od dana objave na Web stranici i oglasnoj ploči Javne profesionalne vatrogasne 

postrojbe Grada Belog Manastira. 

           O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od završetka Natječaja. 

 

 

 

      Upravno vijeće  

       Javne profesionalne vatrogasne postrojbe 

        Grada Belog Manastira 


