Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 106/99, 117/01,
36//02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članaka 33. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 1/00 i 4/08), te čl. 5. i 18. Pravilnika o
unutarnjem ustroju i načinu rada JVP Grada Križevaca Broj: 2137/02-05-18-64. od dana 21.
svibnja 2018. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca raspisuje:
NATJEČAJ
za imenovanje:
1. Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (m/ž)
na mandat od 4 godine (reizbornost).
Uvjeti:
1. najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen
preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara
2. položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili se
isti mora položiti u roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na te poslove
3. najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima
4. tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
5. nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te
protiv službene dužnosti.
Posebni uvjeti:
1. položena "B" kategorija za upravljanje motornim vozilima
2. osposobljenost za rad na osobnom računalu
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. ovjerenu diplomu (ili ovjerenu presliku o završenoj školi)
4. uvjerenje o položenome stručnom ispitu (ili ovjerenu presliku)
5. dokaz o dužnosničkom iskustvu
6. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
7. uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove.
8. dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima
9. dokaz o osposobljenosti za rad na osobnom računalu
Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na
adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca, Franje Račkoga 18, 48260 Križevci, s
naznakom: "Za natječaj – Zamjenik zapovjednika JVP".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka
roka za podnošenje prijava.
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca pridržava pravo
poništenja natječaja.
UPRAVNO VIJEĆE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRIŽEVACA
Natječaj je objavljen u N.N. broj 25/2019. od 13. ožujka 2019. godine

