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Orašje, 14. 6.2022. godine 
 

Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u 
Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17) u ime 
Županijske uprave civilne zaštite, Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske objavljuje 

 
JAVNI NATJEČAJ 

za popunu radnog mjesta državnog službenika u 
Županijskoj upravi civilne zaštite 

 
POZICIJA: 
- stručni suradnik – Zapovjednik Odjeljenja ZPVP u Odžaku ………………....1 izvršitelj  

na neodređeno vrijeme. 
 

OPIS POSLOVA:  
- organizira rad u vatrogasnom Odjeljenju 
- neposredno kontrolira izvršenje zadataka u vatrogasnom Odjeljenju 
- podnosi izvješće pomoćniku ravnatelja za zaštitu od požara i vatrogastvo – zapovjedniku 

ZPVP o stanju u vatrogasnom Odjeljenju, predlaže mjesečni operativni plan i program 
rada vatrogasnog odjeljenja 

- kontrolira i organizira vođenje operativne, radne i druge evidencije u vatrogasnom 
Odjeljenju 

- odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu u vatrogasnom Odjeljenju 
- odgovoran je za sigurnost objekata i tehnike u vatrogasnom Odjeljenju 
- stara se o urednom, blagovremenom i zakonitom izvršavanju poslova u vatrogasnom 

Odjeljenju 
- rukovodi vatrogasnom postrojbom (Odjeljenjem) na intervencijama gašenja požara i 

intervencijama u slučaju prirodnih nepogoda i drugih nesreća kada intervenira većina 
vatrogasnog osoblja Odjeljenja  

- odgovoran je za operativnu spremnost i spremnost vatrogasnog odjeljenja kao i 
ispravnost sprava i opreme u Odjeljenju 

- odgovoran je za disciplinu i urednost namještenika u Odjeljenju  
- prema potrebi surađuje i pruža pomoć tijelima sigurnosti i sudjeluje u radu stručne 

komisije za ispitivanje uzroka požara  
- prati provođenje stručne obuke namještenika u vatrogasnom Odjeljenju i podnosi 

izvješće pomoćniku ravnatelja za zaštitu od požara i vatrogastvo  
- izdaje upute i zapovijedi za rad u Odjeljenju po nalogu pomoćnika ravnatelja – 

zapovjedniku ZPVP ili njegovog zamjenika 
- stara se o osiguranju rezervnih količina sredstava za gašenje požara  
- organizira i rukovodi stručnim sastancima vatrogasnog Odjeljenja, obavlja i sve poslove 

koji proizlaze iz Uputa o načinu rada u Odjeljenju za vatrogastvo  
- obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja Uprave i pomoćnika ravnatelja za 

zaštitu od požara i vatrogastvo – zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe ili 
njegovog zamjenika 



- za  obavljanje  poslova odgovara  pomoćniku ravnatelja za zaštitu od požara i 
vatrogastvo – zapovjedniku ZPVP ili njegovom zamjeniku. 

 
UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima u 

tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne 
uvjete: 

- VII stupanj stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog 
sustava  studiranja   koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, završen strojarski 
fakultet, građevinski fakultet ili fakultet poslovne ekonomije - menadžment javnog 
sektora i uprave 

- jedna godina radnog staža u struci nakon završene stručne spreme tražene ovim 
natječajem 

- položen ispit općeg znanja 
- položen ispit za profesionalnog vatrogasca 
- poznavanje rada na računaru.   

 
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ: 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi - obrazovanju (fakultetska diploma -svjedodžba i 

rješenje o nostrifikaciji diplome - svjedodžbe ukoliko fakultet - obrazovanje nije stečeno 
u BiH ili je diploma-svjedodžba stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ 
nakon 6.4.1992. godine), 

2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja stručne spreme prema 
uvjetima ovog Javnog natječaja, 

3. uvjerenje o državljanstvu,  
4. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog 

mjesta po ovom Javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne 
mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, 

5. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca, 
7. dokaz o položenom ispitu općeg znanja, 
8. dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca 
9. dokaz o poznavanju rada na računaru.  

 
       Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave. 

  
NAPOMENE: Osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja, pravo prijave 

ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, imaju i kandidati koji su položili ispit 
propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne 
službe u Županiji Posavskoj. 
       Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o 
poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3a/14 i 1/15). 

Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Pravilnika o 
uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima 
državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/17) biti 
obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (zupanijaposavska.ba). 

Izabrani kandidati su dužni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o 
rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o 
ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim 
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.  



 
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, 

računajući od 14. 6.2022. godine, kao dana objave ovog  Javnog natječaja na službenoj  Internet 
stranici Vlade Županije Posavske. 

 
Prijava na Javni natječaj dostavlja se putem pošte, preporučeno, na  adresu: 

Vlada Županije Posavske 
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske 

Jug I bb, 76270 Orašje 
s naznakom za: 

''Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog  službenika u  
Županijskoj upravi civilne zaštite- NE OTVARATI'' 

 
Neblagovremene, nepotpisane, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.  

 
 

                                                                                                        Predsjednik Povjerenstva                                 
                                                                                                                         Drago Kopić 


