
 
 

 
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
GRADA ŠIBENIKA 
Put groblja 2  
22000 Šibenik 
 
KLASA:112-01/17-01/03 
URBROJ: 2182/01-7-1-03-17-1 
Šibenik, 01. rujna 2017. 
 
Temeljem članka 21. i 30. Zakona o vatrogastvu (NN br. 106./99., 117./01., 36./02., 96./03., 
139./04., 174./04., 38./09., 80./10.) i članka 24., 25. i 26. Statuta Javne vatrogasne postrojbe 
grada Šibenika te članka 12. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika (KLASA: 011-02/17-02/03, URBROJ: 2182/01-7-
1-03-17-1 od 28.02.2017.), sukladno Odluci (KLASA: 112-01/17-02/03, URBROJ: 2182/01-7-1-
03-17-1 od 25.08.2017.), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika 

na mandat od 4 (četiri) godine 
 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 
1. VSS/VŠS – smjer Zaštita od požara, 
2. Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te 

protiv službene dužnosti, 
3. Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, 
4. Položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, 
5. Minimalno 5 (pet) godina radnog staža na rukovodećim poslovima u vatrogasnoj 

operativi, 
6. Najmanje 'B' kategorija za upravljanje motornim vozilima. 

 
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: 

- Zamolba,  
- Životopis, 
- Domovnica – preslika, 
- Rodni list – preslika, 
- Osobna iskaznica – preslika, 
- Svjedodžba o završnom ispitu o stjecanju VSS/VŠS, smjer zaštita od požara – preslika, 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima – preslika, 
- Dokaz o radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima, odnosno potvrdu ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, 
rješenje i sl.) 

- potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 
podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a, 

- Vozačka dozvola – preslika. 
 
Nakon provedenog natječaja i odabira kandidata od strane Upravnog vijeća, Javna vatrogasna 
postrojba grada Šibenika zatražiti će za odabranog kandidata izdavanje Posebnog uvjerenja za 
fizičku osobu od strane Ministarstva pravosuđa, sukladno Zakonu o pravnim posljedicama 
osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN br. 143./12., 105./15., 32./17.), a kao dokaz za 



uvjet nekažnjavanosti za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 
službene dužnosti. 
Nakon provedenog natječaja i odabira kandidata od strane Upravnog vijeća, Javna vatrogasna 
postrojba grada Šibenika uputiti će odabranog kandidata na liječnički pregled u ovlaštenu 
liječničku ustanovu. 
Ukoliko Ministarstvo pravosuđa Posebnom potvrdom potvrdi nekažnjavanost te ukoliko 
ovlaštena liječnička ustanova izda Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika s ocjenom 
sposoban, Gradu Šibeniku dostaviti će se prijedlog za imenovanje odabranog kandidata. 
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika imenovati će se na mandatno 
razdoblje od 4 (četiri) godine. Imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada 
Šibenika vrši gradonačelnik Grada Šibenika. 
 
Ovaj natječaj objavljuje se u Slobodnoj Dalmaciji, HZZ – Područna služba Šibenik, na oglasnim 
pločama Grada Šibenika i Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika te web stranici Javne 
vatrogasne postrojbe grada Šibenika (www.jvp-sibenik.hr) dana 01. rujna 2017. godine. 
Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave, odnosno do (uključujući) 08. rujna 
2017. godine. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti na adresu  

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika 
Put groblja 2, Šibenik - 22000 

s naznakom - Natječaj za zapovjednika 
 
 
      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA JVP GRADA ŠIBENIKA  
           Tomislav Banovac 
 
 


