URBROJ: 26/21
Hrvatska Kostajnica, 15. prosinca 2021.
Na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno
općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog
vatrogasnog zapovjednika (NN 39/2021), a u vezi s člankom 26. Zakonu o vatrogastvu (NN
125/2019) te na temelju članka 40. Statuta Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica
od 15. prosinca 2021. godine i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice područja Hrvatska
Kostajnica od 15. prosinca 2021. godine, Vatrogasna zajednica područja Hrvatska Kostajnica
raspisuje

JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje
područnog vatrogasnog zapovjednika (1 izvršitelj – m/ž) za dobrovoljno
obavljanje poslova zapovjednika na mandat od 5 godina

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-

životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, e-domovnica ili preslika važeće
osobne iskaznice ili domovnice),
dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome),
dokaz o stečenom zvanju vatrogasnog časnika (preslika svjedodžbe/diplome ili
uvjerenja o osposobljavanju),
presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim
ovlastima i odgovornostima,
dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima u trajanju od najmanje tri godine,
uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti,
uvjerenje o nekažnjavanju,
dokaz o položenom ispitu za upravljanje motornim vozilom B kategorije (preslika
vozačke dozvole).

Ostali uvjeti koje moraju zadovoljavati kandidati:
- prebivalište na području Grada Hrvatska Kostajnica ili Općine Dvor
- članstvo u jednoj od članica Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica
U prijavi na javni poziv navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB,
adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana
isteka roka.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku
navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv i njena prijava neće biti
razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Osoba nema pravo podnošenja žalbe protiv te obavijesti. Na natječaj se pod ravnopravnim
uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave na internet stranicama Grada Hrvatska
Kostajnica i Općine Dvor te Hrvatske vatrogasne zajednice, uz napomenu:
„ZA JAVNI POZIV – NE OTVARAJ“, na adresu Vatrogasna zajednica područja Hrvatska
Kostajnica, trg kralja Tomislava 2, 44430 Hrvatska Kostajnica putem pošte ili osobno.
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od isteka roka za prijave.
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