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Na temelju članaka 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 21. i 

30. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 

14. Statuta Javne ustanove ''Vatrogasna postrojba Grada Ploča'', sukladno s Odlukom o raspisivanju 

natječaja broj: 2/9-2-1-18, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Ploče raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za imenovanje zapovjednika 

Javne vatrogasne postrojbe Ploče 

 

I. 

Raspisuje se natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče. 

 

II. 

 Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće 

uvjete: 

- da ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen 

preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,  

- da ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,  

- da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti,  

- da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te 

- protiv službene dužnosti, 

- da ima najmanje deset godina radnog iskustva,  

- da ima pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i      

odgovornostima, 

- znanje rada na računalu. 

 

 III. 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici : 

- životopis, 

- domovnicu, 

- dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti stručne spreme (diplomu), 

- dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, 

- liječničku potvrdu da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti, 

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju – ne starije od 30 dana, 

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima. 

 

IV. 

Zapovjednik se imenuje na mandat od četiri godine. 

 

V. 

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  

Javna ustanova ''Vatrogasna postrojba Grada Ploča'', Primorska cesta 2, 20340 Ploče, s naznakom "Za 

natječaj".  

 

VI. 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu ''Slobodna 

Dalmacija''.  

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Krešimir Oršulić, prof.  


