
Uvjeti za zaposlenje: 
 

• Osoba mora imati hrvatsko državljanstvo  

• Osoba mora imati minimalno završena SSS vatrogasnog smjera, 

•  Osoba mora imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i 
odgovornostima, 

•  Osoba mora imati posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje 
vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 

•  Osoba ne smije biti kažnjavana za kaznena dijela protiv života i tijela (glava X.), kaznena 
dijela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena dijela protiv imovine (glava XXIII.) i 
kaznena dijela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim 
zakonom (Naridne novine, br. 125/11., 144/12., 56/15., 101/17. i 118/18.). 

• Osoba ne smije biti kažnjavana za kaznena dijela protiv života i tijela (glava X.), kaznena 
djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena dijela protiv službene 
dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97., 
27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 

•  Osoba mora imati najmanje „C“ kategoriju za upravljanje motornim vozilom, 

•  Osoba prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca – vozača 
mora biti mlađa od 30 godina.    

 

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti: 
 

•  Životopis 

•  Dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a) 

•  Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), 

• Dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i   
odgovornostima (preslika uvjerenja), 

•  Dokaz o državljanstvu (presliku domovnice), 

•  Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), 

•  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika od ovlaštene zdravstvene ustanove, 

•  Preslika vozačke dozvole. 
 

Napomena:  
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj će po službenoj dužnosti pribaviti od Ministarvstva 
pravosuđa i uprave potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 51. stavku 1. Zakona o 
vatrogastvu za sve kandidate koji su se javili na raspisani natječaj. 
Prijave se podnose do 31.12.2021. godine do 15 sati, neovisno o načinu dostave. 
Nepotpune i nepravovremene prispjele prijave neće se razmatrati. Prednost pri prijemu u radni 
odnos će imati kandidati koji već imaju završenu SSS vatrogasnog smjera, kandidati koji 
sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu prilože dokaz da su najmanje dvije godine obavljali 
poslove dobrovoljnog vatrogasca. O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni. 

 

 


