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Labin, 13.12.2021. 

 
 

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu  («Narodne novine» broj 125/19), članka 
16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i Odluke Vatrogasnog  vijeća Javne 
vatrogasne postrojbe Labin  od 13.prosinca 2021.  godine, Vatrogasno vijeće Javne 
vatrogasne postrojbe Labin objavljuje 
 

 
NATJEČAJ 

za imenovanje 
 

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin ( 1 izvršitelj – m/ž) 
 
 

Kandidati za imenovanje Zapovjednika JVP Labin trebaju ispunjavati slijedeće uvjete 
sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu   
 

- da ima hrvatsko državljanstvo 
- da ima najmanje višu stručnu spremu odnosno završen kratki stručni studij ili završen 

preddiplomski stručni studij 
- položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima 
- najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima 
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela 

protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i 
kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim 
zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) 

- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela 
protiv opće sigurnosti ljudi i movine (glava XX.) i kaznena djela 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.) 

- da ima tjelesnu i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što 
dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove 

 
Mandat zapovjednika traje pet (5) godina. 

 
Uz prijavu  na Natječaj kandidati su dužni   priložiti slijedeće: 
- životopis 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 
- dokaz o stručnoj spremi (diploma) 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i 

odgovornostima 
- dokaz o radnom iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima (ugovor o radu, rješenje ili drugu odgovarajuću ispravu) 
- uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela navedena u uvjetima za 

imenovanje zapovjednika, ne starije od šest (6) mjeseci i vlastoručno potpisanu izjavu 
kojom, pod kaznenom odgovornošću , kandidat izjavljuje da je/nije kažnjavan za 
kaznena dijela navedena u uvjetima za imenovanje 

- program rada i razvoja JVP Labin u narednom mandatu 
 



Dokaz o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti 
(potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove) dostavlja izabrani kandidat prije donošenja odluke 
o imenovanju, 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, osim uvjerenja nadležnog suda koje se 
predaje u izvorniku ili ovjerenoj preslici.  Izabrani kandidat dužan je prije donošenja odluke o 
imenovanju  dostaviti izvornike ili ovjerene preslike. 

Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne 
su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o 
statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima 
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog 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, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest 
u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba 
nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od  8 dana od dana objave natječaja u 
„Narodnim novinama“. a dostavljaju se na adresu Javna vatrogasna postrojba Labin,  
Dubrova 84, Labin. 

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ –
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA» 

Zapovjednika JVP Labin imenuje gradonačelnik Grada Labina uz suglasnost 
Zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije. 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna 
postrojba Labin može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe 
natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka 
za podnošenje prijava. 

Ovaj natječaj objavit će se u „Narodnim novinama“, na Oglasnoj ploči Javne 
vatrogasne postrojbe Labin, Zavodu za zapošljavanje Labin i na mrežnim stranicama Javne 
vatrogasne postrojbe Labin i Grada Labina.  
 
 
 
 

Vatrogasno vijeće JVP Labin 
                                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


