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DODATNI PODACI 
 vezani uz raspisani javni natječaj  

za prijam u državnu službu u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu 
 

 
 
NEPOSREDNO U HRVATSKOJ VATROGASNOJ ZAJEDNICI IZVAN SUSTAVA 
UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA   
 
1. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za kontinent – 1 izvršitelj  

 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga HVZ, 
-koordinira zadaće s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave te 
javnim ustanovama i udrugama građana vatrogasnog sustava na području kontinenta, 
-planira i koordinira zadaće i aktivnosti s vatrogasnim zapovjednicima iz kontinentalnog 
dijela Republike Hrvatske, 
-sudjeluje u radu Kolegija, Vatrogasnog zapovjedništva HVZ i drugih vatrogasnih 
zapovjedništava i stožera, 
-sudjeluje u pripremi nacrta planova i programa rada u dijelu poslova za čije koordiniranje je 
zadužen,   
-izvješćuje glavnog vatrogasnog zapovjednika o stanju izvršavanja poslova za čije 
koordiniranje je zadužen, 
-usmjerava i koordinira djelovanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi na 
kontinentu u obavljanju vatrogasne djelatnosti,  
-provodi stručni nadzor nad radom, osposobljenosti, opremljenosti, vođenju propisanih 
evidencija i druge dokumentacije vatrogasnih organizacija i postrojbi, 
-nadzire i prati intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno 
Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, 
-neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, 
-upravlja i koordinira aktivnostima i djelovanjem vatrogasnih postrojbi na vatrogasnim 
intervencijama na području kontinenta, 
-neposredno sudjeluje u rukovođenju i koordinaciji operativnim snagama kod velikih i 
složenih intervencija, 
-koordinira aktivnosti oko pripreme i angažiranja vatrogasnih postrojbi s područja kontinenta 
na područje priobalja radi pružanja ispomoći pri složenijim intervencijama, 
-koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi s područja kontinenta u sustav 
civilne zaštite i domovinske sigurnosti, 
-po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika preuzima zapovijedanje vatrogasnim snagama i 
koordinaciju s drugim snagama na vatrogasnim i drugim intervencijama na području 
kontinenta, 



-planira, koordinira i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku koje se odnose na pripremu sustava vatrogastva, 
-planira, predlaže i prati operativnu provedbu dislokacije interventnih snaga u zemlji i 
inozemstvu pri vatrogasnim intervencijama i drugim događajima, 
-sudjeluje u davanju prijedloga za izradu plana djelovanja vatrogasnih snaga u aktivnostima i 
zadaćama iz sustava domovinske sigurnosti, 
-predlaže koncepte i smjernice razvoja sustava vatrogastva te predlaže mjere za unapređenje 
organiziranosti vatrogastva, 
-sudjeluje u izradi programa rada, stručnog usavršavanja i osposobljavanja intervencijske 
vatrogasne postrojbe i u utvrđivanju standarda iz pojedinih specijalnosti, 
-sudjeluje u praćenju stručnog usavršavanja i provjere razine osposobljenosti pripadnika 
intervencijske vatrogasne postrojbe, 
-u suradnji s Državnom vatrogasnom školom predlaže aktivnosti za unapređenje 
osposobljenosti i obrazovanja u sustavu vatrogastva,  
-sudjeluje u pripremi i provedbi stručnih savjetovanja, tečajeva i seminara za stručno i 
specijalističko usavršavanje rukovodećeg kadra, 
-obavlja druge stručne i operativne poslove potrebne za organiziranost i osposobljenost 
vatrogastva na području Republike Hrvatske, 
-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-nadzire i sudjeluje u provedbi specijalističkih osposobljavanja u vatrogastvu, 
-nadzire i održava intervencijsku spremnost i tjelesnu pripremljenost na propisanoj razini, 
-sudjeluje u izradi prijedloga zakona, podzakonskih propisa, drugih normativnih i planskih 
dokumenata u sustavu vatrogastva, 
-sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana, 
-sudjeluje u analizama vatrogasnih intervencija te predlaže implementaciju naučenih lekcija, 
-prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka te predlaže njihovo 
uvođenje u operativnu uporabu, 
-sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te nadzire njihovu implementaciju u 
području vatrogastva, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja, 
-sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te prati, analizira stanje i promjene u sustavima 
vatrogastva u zemlji i inozemstvu, 
-obavlja i druge poslove po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika. 
 
 
2. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za zračne snage – 1 izvršitelj  
 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga HVZ, 
-koordinira aktivnosti i zadaće primarno s DVOC-om sa zračnim snagama Oružanih snaga 
Republike Hrvatske te Sektorom za vatrogastvo, 
-po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika upravlja i koordinira zajedničkim aktivnostima 
i djelovanjem vatrogasnih postrojbi i zračnih snaga na vatrogasnim intervencijama, 
-planira i koordinira zadaće i aktivnosti s vatrogasnim zapovjednicima i zračnim snagama, 
-nadzire provedbu specijalističkih osposobljavanja u vatrogastvu, posebno onih uz korištenje 
zračnih snaga, 
-sudjeluje u planiranju, organiziranju i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja, 
-sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te prati, analizira stanje i promjene u sustavima 
vatrogastva u zemlji i inozemstvu posebno onih uz korištenje zračnih snaga, 
-planira i koordinira aktivnosti oko uporabe bespilotnih letjelica u sustavu vatrogastva, 



-sudjeluje u radu Kolegija, Vatrogasnog zapovjedništva HVZ i drugih vatrogasnih 
zapovjedništava i stožera, 
-sudjeluje u pripremi nacrta planova i programa rada u dijelu poslova za čije koordiniranje je 
zadužen,   
-izvješćuje glavnog vatrogasnog zapovjednika o stanju izvršavanja poslova za čije 
koordiniranje je zadužen, 
-neposredno sudjeluje u rukovođenju i koordinaciji operativnim snagama kod velikih i 
složenih intervencija, 
-sudjeluje u izradi programa rada, stručnog usavršavanja i osposobljavanja intervencijske 
vatrogasne postrojbe i u utvrđivanju standarda iz specijalnosti vezanih uz korištenje 
zrakoplova, 
-prati stručno usavršavanje i provjerava razinu osposobljenosti pripadnika intervencijske 
vatrogasne postrojbe vezanih uz korištenje zrakoplova te nadzire i usmjerava njihov rad, 
-u suradnji s Državnom vatrogasnom školom predlaže aktivnosti za unapređenje 
osposobljenosti i obrazovanja u sustavu vatrogastva,  
-sudjeluje u pripremi i provedbi stručnih savjetovanja, tečajeva i seminara za stručno i 
specijalističko usavršavanje rukovodećeg kadra, 
-obavlja druge stručne i operativne poslove potrebne za organiziranost i osposobljenost 
vatrogastva na području Republike Hrvatske, 
-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana, 
-sudjeluje u analizama vatrogasnih intervencija te predlaže implementaciju naučenih lekcija, 
-prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka te predlaže njihovo 
uvođenje u operativnu uporabu iz svog djelokruga, 
-sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te nadzire njihovu implementaciju u 
području vatrogastva, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja, 
-sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te prati, analizira stanje i promjene u sustavima 
vatrogastva u zemlji i inozemstvu, 
-obavlja i druge poslove po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika.  
 
 3. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za operativu – 1 izvršitelj   
 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga HVZ, 
-koordinira aktivnosti i zadaće primarno sa Sektorom za vatrogastvo i Sektorom za program, 
sigurnost i potporu te ostalim ustrojstvenim jedinicama HVZ u dijelu operative, 
-sudjeluje u radu Kolegija, Vatrogasnog zapovjedništva HVZ i drugih vatrogasnih 
zapovjedništava i stožera, 
-sudjeluje u pripremi nacrta planova i programa rada u dijelu poslova za čije koordiniranje je 
zadužen,   
-izvješćuje glavnog vatrogasnog zapovjednika o stanju izvršavanja poslova za čije 
koordiniranje je zadužen, 
-provodi stručni nadzor nad radom, osposobljenosti, opremljenosti, vođenju propisanih 
evidencija i druge dokumentacije vatrogasnih organizacija i postrojbi, 
-nadzire i prati intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno 
Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, 
-neposredno sudjeluje u rukovođenju i koordinaciji operativnim snagama kod velikih i 
složenih intervencija, 
-koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite i 
domovinske sigurnosti, 



-planira, koordinira i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku koje se odnose na operativnu pripremu sustava 
vatrogastva, 
-planira, predlaže i prati operativnu provedbu dislokacije interventnih snaga u zemlji i 
inozemstvu pri vatrogasnim intervencijama i drugim događajima, 
-sudjeluje u davanju prijedloga za izradu plana djelovanja vatrogasnih snaga u aktivnostima i 
zadaćama iz sustava domovinske sigurnosti, 
-predlaže koncepte i smjernice razvoja sustava vatrogastva te predlaže mjere za unapređenje 
organiziranosti vatrogastva, 
-sudjeluje u izradi programa rada, stručnog usavršavanja i osposobljavanja intervencijske 
vatrogasne postrojbe i u utvrđivanju standarda iz pojedinih specijalnosti, 
-sudjeluje u praćenju stručnog usavršavanja i provjere razine osposobljenosti pripadnika 
intervencijske vatrogasne postrojbe te nadzire i usmjerava njihov rad, 
-u suradnji s Državnom vatrogasnom školom predlaže aktivnosti za unapređenje 
osposobljenosti i obrazovanja u sustavu vatrogastva,  
-sudjeluje u pripremi i provedbi stručnih savjetovanja, tečajeva i seminara za stručno i 
specijalističko usavršavanje rukovodećeg kadra, 
-obavlja druge stručne i operativne poslove potrebne za organiziranost i osposobljenost 
vatrogastva na području Republike Hrvatske, 
-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-nadzire i sudjeluje u provedbi specijalističkih osposobljavanja u vatrogastvu, 
-sudjeluje u izradi prijedloga zakona, podzakonskih propisa, drugih normativnih i planskih 
dokumenata u sustavu vatrogastva, 
-sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana, 
-sudjeluje u analizama vatrogasnih intervencija te predlaže implementaciju naučenih lekcija, 
-prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka te predlaže njihovo 
uvođenje u operativnu uporabu, 
-sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te nadzire njihovu implementaciju u 
području vatrogastva, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja, 
-sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te prati, analizira stanje i promjene u sustavima 
vatrogastva u zemlji i inozemstvu, 
-obavlja i druge poslove po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika. 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika čini osnovna plaća i dodaci na 
osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 3,395 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka a) Položaji I. vrste točke 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 



63/21., 13/22., 129/22 i 139/22) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22), i članka 11. podstavka a) Položaji I. vrste točke 2. 
Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi („Narodne novine“ broj 
74/02, 58/08, 119/11, 33/13, 65/15, 2/17 i 63/21). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta pomoćnika glavnog vatrogasnog 
zapovjednika su:  

 
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 

drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine broj 116/18) – članci 
26. i 29a.  

- Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije 
i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih 
vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice („Narodne 
novine“ broj 80/21)  

- Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne 
zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih 
podataka („Narodne novine“ 80/21) 

- Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim 
postrojbama („Narodne novine“ broj 115/20).  

 
 

2. DRŽAVNI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 193 
2.1.  Služba vatrogasnog operativnog dežurstva 
 
1. Voditelj Službe vatrogasnog operativnog dežurstva – 1 izvršitelj  
 
Poslovi i zadaci:   
Poslovi i zadaci:   
-neposredno rukovodi i organizira rad Službe vatrogasnog operativnog dežurstva (u daljnjem 
tekstu: Služba); 
-odgovoran je za pravodobno, stručno i potpuno izvršenje svih zadaća Službe, 
-sukladno zapovjedi, a tijekom požarne sezone ili u drugim prigodama organizira rad Službe u 
Situacijskom operativnom središtu u Divuljama u sklopu Operativnog vatrogasnog 
zapovjedništva; 
-nadzire angažiranje i koordinaciju vatrogasnih snaga, intervencijskih vatrogasnih postrojbi i 
namjenski organiziranih snaga HV, 
-po nalogu samostalno zapovijeda vatrogasnom intervencijom prilikom koje koristi javne 
ovlasti, 
-odgovoran je za provedbu ugovora o prijevozu vatrogasnih postrojbi na/s otoka s 
ugovorenim brodarom, 
-koordinira rad Službe sa svim službama intervencijskih vatrogasnih postrojbi, 
-nadzire prikupljanje informacija o nastanku, stanju i razvoju događaja te intervencija u 
kojima sudjeluju vatrogasne snage;  
-operativno komunicira sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom, njegovim zamjenikom te 
pomoćnicima, 
-operativno komunicira sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim 
operativnim centrima županija, 
-nadzire praćenje trenutnog stanje ljudstva, opreme, tehnike, uređaja i sredstava uključenih u 
intervenciju,  



-organizira i nadzire izradu izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija, razmjenu 
podataka i evidentiranje podataka o aktivnostima tijekom vatrogasne intervencije, 
-prati stanje i sudjeluje u organiziranju optimalne uporabe zračnih snaga u intervencijama, 
-usklađuje i prati aktivnosti primanja i/ili davanja pomoći, obavlja poslove komunikacijskog 
središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske; 
-tijekom protupožarne sezone i u drugim prilikama radi u Operativnom vatrogasnom 
zapovjedništvu kao član zapovjedništva te koordinira rad Službe sa ostalim dionicima u 
Zapovjedništvu, 
-priprema i prosljeđuje zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika o provedbi redovnih 
dislokacija vatrogasnih snaga sukladno Programu aktivnost Vlade RH, 
-nadzire provođenje odluka i zahtjeva o angažiranju vatrogasnih snaga, tehnike, opreme, 
uređaja i sredstava za pružanje pomoći pri vatrogasnim intervencijama, 
-priprema podloge za izvješćivanje javnosti o požarima i drugim događajima, 
akcidentima/nesrećama iz područja vatrogastva u kojima sudjeluju vatrogasne snage, a za 
koje nije proglašena katastrofa,  
-nadgleda provedbu redovnih i izvanrednih dislokacija vatrogasnih snaga u djelu koji se 
odnosi na Službu, 
-sudjeluje u koordiniranju i rukovođenju operativnim snagama za gašenje požara kod velikih i 
složenijih intervencija i drugih događaja za koje nije proglašena katastrofa, 
-koordinira rad Službe s drugim ustrojstvenim jedinicama, 
-izrađuje nacrte i prijedloge propisa i provedbenih naputaka te Standardnih operativnih 
postupaka koji se odnose na rad Službe, 
-operativno surađuje s komunikacijskim centrima Ministarstva unutarnjih poslova, 
Ravnateljstva civilne zaštite i Zapovjednim operativnim središtem oružanih snaga Republike 
Hrvatske i po potrebi sa službom Državnog hidrometeorološkog Zavoda, 
-radi na izradi i provedbi Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju 
u gašenju požara te provedbi Programa aktivnosti i izradi izvješća o realizaciji, 
-na temelju statističke i preliminarne analitičke obrade podataka, izrađuje izviješća o 
realizaciji Programa aktivnosti u djelokrugu rada Službe, 
-nadzire uporabu aplikacijskih rješenja u Službi te daje sugestije, prijedloge i naputke za 
njihovo unapređenje,  
-sudjeluje u kreiranju i provedbi izobrazbe i treninga za službenike DVOC-a i vatrogasnih 
operativnih centara županije odnosno Grada Zagreba,    
-u slučaju potrebe, a sukladno odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika radi u turnusnom 
sustavu rada, 
-sudjeluje u vježbama vatrogastva u zemlji i inozemstvu, 
-obavlja i druge poslove po nalogu načelnika DVOC-a.   
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja Službe vatrogasnog operativnog dežurstva čini osnovna plaća i dodaci 
na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 2,20 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka a) Položaji I. vrste točke 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 



131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21. i 13/22., 129/22. i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su:  
 

 Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22) 
 Uredba o unutarnjem ustrojstvo Hrvatske vatrogasne zajednice („Narodne novine“ 

br. 97/20) 
 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku;  https://hvz.gov.hr/izdvojeno-11/program-aktivnosti-2022/1788   
 Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara; 

o Dijelovi pod rednim brojevima: 
 Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora 
 Plan uporabe OS RH 

o 08. Uputa o radu DVOC 193     
o 09. Uputa o radu ŽVZ i ŽVOC  

 10. Uputa o komunikaciji s posadama zrakoplova; https://hvz.gov.hr/izdvojeno-
11/program-      aktivnosti-2022/program-aktivnosti-2022-upute-i-dokumenti/3044 
 

2. Voditelj smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 – 1 izvršitelj 
 
Poslovi i zadaci:  
-nadzire rad smjena u Vatrogasnom operativnom središtu u sjedištu te u Operativnom 
vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama, 
-koordinira rad Službe vatrogasnog operativnog dežurstva s dežurnim smjenama 
intervencijskih vatrogasnih postrojbi, voditeljima sezonskih privremenih vatrogasnih 
postrojbi, a tijekom rada u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu s koordinatorima MUP-
a i HV, 
-uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika angažira i koordinira vatrogasne snage, 
namjenski organizirane snage, zračne snage i intervencijske vatrogasne postrojbe, 
-po nalogu samostalno zapovijeda vatrogasnom intervencijom prilikom koje koristi javne 
ovlasti, 
-sukladno nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika, izrađuje i provodi zapovijedi za 
izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga iz drugih županija, 
-prati i provodi redovnu dislokaciju vatrogasnih snaga te koordinira njihov rad, traži provjeru 
popunjenosti, operativne i tehničke spremnosti i opremljenosti, 
-nadzire prikupljanje informacija o nastanku, stanju i razvoju događaja u kojima sudjeluju 
vatrogasne snage,  
-koordinira rad smjena Službe vatrogasnog operativnog dežurstva s vatrogasnim operativnim 
centrima županija i Grada Zagreba, 
-prati trenutno stanje ljudstva, opreme, tehnike, uređaja i sredstava uključenih u intervenciju;  
-obrađuje i prosljeđuje odluke i zahtjeve o angažiranju vatrogasnih snaga, tehnike, opreme, 
uređaja i sredstava za pružanje pomoći pri vatrogasnim intervencijama, 
-sudjeluje u koordinaciji, rukovođenju te zapovijedanju operativnim vatrogasnim snagama pri 
većim požarima i drugim složenijim intervencijama, 
-evidentira angažiranje državnih snaga (IVP HVZ, zračnih snaga HV, izvanrednih dislokacija) 
kroz sustav Upravljanja vatrogasnim intervencijama (u daljnjem tekstu: UVI), ažurira 
promjene u aplikaciji Vatronet, 



-priprema podloge za izvješćivanje javnosti iz područja vatrogastva u kojima sudjeluju 
vatrogasne snage, a za koje nije proglašena katastrofa, 
-odgovoran je za vođenje propisanih operativno-radnih dokumenta Službe vatrogasnog 
operativnog dežurstva sukladno uputama i standardnim operativnim postupcima, 
-izrađuje i prosljeđuje izvješća, informacije i odluke, komunicira s zapovjednicima 
intervencija i drugim subjektima, 
-nadzire prikupljanje te upis podataka o vatrogasnim intervencijama, resursima i događajima 
vezanim uz vatrogasne intervencije u bazu podataka Službe vatrogasnog operativnog 
dežurstva, 
-dijagnosticira poteškoće pri korištenju aplikacija, posebno u dijelu koji se odnosi na 
analitičku obradu podataka, koje koristi vatrogastvo i daje prijedloge za unapređenje istih, 
-komunicira i surađuje sa Službom za analitiku, telekomunikacije i informacijske sustave u 
svezi funkcioniranja aplikacijskih rješenja, telekomunikacijske i radio-komunikacijske 
opreme koji se koriste u Službi vatrogasnog operativnog dežurstva te u svezi analitičke obrade 
podataka, 
-nadzire održavanje, ažuriranje i dopunu softwarea informacijskog sustava, 
-sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga propisa i provedbenih naputaka te standardnih 
operativnih postupaka, koji se odnose na rad Službe vatrogasnog operativnog dežurstva te 
drugih plansko-normativnih dokumenata,  
-vrši statističku i preliminarnu analitičku obradu podataka, 
-priprema izviješća za potrebe međunarodne razmjene informacija, 
-u odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje voditelja Službe vatrogasnog operativnog dežurstva, 
-sudjeluje u vježbama vatrogastva u zemlji i inozemstvu,   
-obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika,  
-radi u turnusnom sustavu rada. 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 čini osnovna 
plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,697 i osnovice za izračun plaće 
koja iznosi 884,39 eura, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka b) Radna mjesta I. vrste točke 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21., 13/22., 129/22 i 139/22) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 

 Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22) 
 Uredba o unutarnjem ustrojstvo Hrvatske vatrogasne zajednice („Narodne novine“ 

br. 97/20) 



 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku;  https://hvz.gov.hr/izdvojeno-11/program-aktivnosti-2022/1788   

 Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara; 
o Dijelovi pod rednim brojevima: 

 Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora 
 Plan uporabe OS RH 

o 08. Uputa o radu DVOC 193     
o 09. Uputa o radu ŽVZ i ŽVOC  

  Uputa o komunikaciji s posadama zrakoplova; https://hvz.gov.hr/izdvojeno-
11/program-      aktivnosti-2022/program-aktivnosti-2022-upute-i-dokumenti/3044 
 
 

2.2. Služba za analitiku, telekomunikacije i informacijske sustave  
2.2.2. Odjel za telekomunikacijske, radiokomunikacijske i informacijske sustave  
 
1. Voditelj Odjela za telekomunikacijske, radiokomunikacijske i informacijske sustave – 
1 izvršitelj 
 
Poslovi i zadaci:  
-upravlja radom Odjela te je odgovoran za njegov rad, 
-u području radiokomunikacija obavlja poslove vezane za: planiranje, implementaciju, 
održavanje i eksploataciju suvremenih radio komunikacijskih mreža i opreme HVZ, 
-obavlja poslove vezane uz pripremu, provjeru tehničkih značajki i izradu projektnih zadataka 
za nabavu komunikacijske mreže i opreme, izradu svih planskih i normativnih dokumenata 
potrebnih za efikasan i siguran rad radiokomunikacijskih sustava u vatrogastvu, 
-planira potrebe za kapacitetima drugih radiokomunikacijskih sustava za potrebe izvršenja 
poslova vatrogastva i osiguranje integracije tih sustava u komunikacijski sustav HVZ, 
-planira i povezuje različite radio komunikacijske sustave u jedinstvenu radio komunikacijsku 
mrežu HVZ, 
-upravlja radiokomunikacijskim sustavima u nadležnosti HVZ, 
 -nadzire i planira korištenje frekvencijskog spektra radiokomunikacijskih sustava, 
-priprema taktičko-tehničke značajke radiokomunikacijske opreme, 
-skrbi za preventivno održavanje telekomunikacijskih i radiokomunikacijskih sustava, 
-provodi dijagnostičko testiranje u određenim vremenskim intervalima te radi na pronalaženju 
i ispravljanju osnovnih grešaka na sustavima, 
-u hitnim situacijama žurno rješava sve probleme vezane za neispravnosti ili ispade sustava,  
-sudjeluje u radu Vatrogasnog stožera i vatrogasnih zapovjedništava. 
 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja Odjela za telekomunikacijske, radiokomunikacijske i informacijske 
sustave čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta 
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,746 i osnovice za 
izračun plaće koja iznosi 884,39 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 
staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. stavka 1. 
podstavka a) Položaji I. vrste točke 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 



složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21., 13/22., 129/22 i 139/22) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 
 
 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 

 Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22)- članci 4. do 9. te članak 
21. i 28. 

 Uredba o unutarnjem ustrojstvo Hrvatske vatrogasne zajednice („Narodne novine“ 
br. 97/20)  

 Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ 76/2022)-članci 5. do 9., 
članak 16., članci 72. do 77. 

 Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13,  85/15 i 
69/2022) – u dijelu koji se odnosi na opće odredbe, načela i izuzeća, – članci 1. – 10. 

 Kazneni zakon („Narodne novine“, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) – u dijelu koji 
se odnosi na odredbe kojima se uređuje glava dvadeset peta (XXV.) kaznena djela 
protiv računalnih sustava, programa i podataka – članci 266. – 273. 

 Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama („Narodne novine“, br. 
53/2017) 

 Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i 
načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca 
u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice („Narodne novine“ 
80/2021) 

 Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, 
prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka 
(„Narodne novine“ 80/2021). 

 
4. SEKTOR ZA PROGRAM, SIGURNOST I POTPORU 
 
1. Nadzornik III. vrste za planiranje i suradnju – 1 izvršitelj  
  
Poslovi i zadaci:  
-zaprima, sortira i evidentira dokumentaciju i podatke prema metodološkim uputama, 
-prima i preusmjerava telefonske pozive te vodi evidenciju o važnim pozivima, 
-vodi brigu i evidenciju o sastancima, kontaktima i planiranim obvezama načelnika Sektora, 
-priprema potrebnu dokumentaciju po zahtjevu načelnika Sektora,   
-obavlja poslove vezano uz organizaciju prijema stranaka koje dolaze u Sektor, 
-kontaktira i komunicira s ustrojstvenim jedinicama HVZ te udrugama, postrojbama i dr. 
organizacijama vatrogastva, 
-obavlja poslove prijepisa, vrši umnožavanje i dostavu potrebnih materijala,                                                                                            
-obavlja uredsko-administrativne poslove za potrebe Sektora,                                                                                            
-vodi određene evidencije po zahtjevu i uputi načelnika Sektora,                                                      
-brine o potpisivanju i otpravi spisa                                                                                                 
-obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika. 
 
Podaci o plaći 



 
Plaću nadzornika III. vrste za planiranje i suradnju čini osnovna plaća i dodaci na 

osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka d) Radna mjesta III. vrste točke 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – 
ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 
66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 
113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 
16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 
73/19., 63/21., 13/22., 129/22 i 139/22) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22)  
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade RH, KLASA: 022-03/21-07/502, 
URBROJ: 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022.) 

 
4.1.1. Odjel za opremanje, tehniku, potporu, tjelesnu pripremu i vježbe   

  
1. Voditelj Odjela za opremanje, tehniku, potporu, tjelesnu pripremu i vježbe – 1 

izvršitelj 
 
Poslovi i zadaci: 
-odgovara za stručno, pravovremeno i zakonito izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga 
Odjela, 
-obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i 
odgovornost u radu, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi, provedbi i nadzoru nad provedbom poslova i zadataka iz 
djelokruga Odjela, 
-vodi potrebnu komunikaciju s drugim ustrojstvenim jedinicama, 
-organizira poslove izrade planova potreba za vatrogasnom opremom, vozilima, osobnom 
zaštitnom opremom, sredstvima za gašenje požara kao i sitnim inventarom, 
-sudjeluje u planiranju materijalnih i financijskih sredstva i u izradi financijskog plana 
Programa aktivnosti te planovima nabave HVZ u okviru svog djelokruga, 
-prati provedbu normativnih akata, 
-organizira poslove izrade tehničke dokumentaciju kao podloge zahtjevima za nabavu 
vatrogasne tehnike, vatrogasnih vozila, osobne zaštitne opreme, sredstava za gašenje i sitnog 
inventara, 
-prati realizaciju pojedinog predmeta nabave do isporuke, 
-obavlja poslove praćenja noviteta na području vatrogastva u tehnici, namjenskim 
vatrogasnim vozilima te drugim vozilima kao i njihovu implementaciju u postojeći vatrogasni 
sustav, 



-organizira poslove pružanja potporu u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih 
projekata kao i iz državnog proračuna u okviru svog djelokruga, 
-organizira poslove sustavne brige o održavanju vatrogasne tehnike, sredstava i vozila te 
planiranju istog u financijskom planu i planovima nabave HVZ, 
-organizira postupke periodičkog održavanja i servisa te korektivnog održavanja za tehniku i 
vozila HVZ, 
-priprema podloge za refundaciju sredstava vanjskim subjektima u vatrogasnom sustavu, a 
odnosi se na popravke, servis, nabavke i refundacije oštećene opreme; prati pravilno 
održavanje i ispravnost dodijeljene tehnike i vozila, 
-daje potporu prilikom uvođenja novih i prihvaćenih tehnologija, sredstava, metoda i 
metodologija u intervencijskim vatrogasnim postrojbama HVZ i postrojbama iz vatrogasnog 
sustava Republike Hrvatske od državnog interesa, 
-predlaže popunjavanje operativnih vatrogasnih snaga potrebnom opremom i sredstvima, 
-organizira pružanje logističke potpore sezonskim i dislociranim vatrogasnim snagama za 
realizaciju smještaja, prehrane, prijevoza i drugih potreba, 
-organizira poslove utvrđivanja tjelesne i motoričke sposobnosti vatrogasnih operativnih 
snaga na teritoriju Republike Hrvatske iz sastava intervencijskih vatrogasnih postrojbi HVZ, 
javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, 
-organizira poslove utvrđivanja tjelesne i motoričke sposobnosti kandidata za radno mjesto 
profesionalnog vatrogasca, 
-analitički vodi bazu podataka te daje prijedloge u svezi poboljšanja i podizanja razine 
tjelesne i motoričke sposobnosti vatrogasaca; 
-sudjeluje u planiranju, provođenju i logističkoj potpori vatrogasnih vježbi na području 
Republike Hrvatske i međunarodnih vatrogasnih vježbi, 
-organizira tečajeve, seminare i druge oblike stručnog usavršavanja; osposobljava i uvježbava 
operativne vatrogasne snage i rukovodeće strukture u vatrogastvu u dijelu tjelesne pripreme, 
-planira, priprema, organizira i provodi vatrogasne vježbe i tehničko-taktičke zborove, 
-utvrđuje, analizira i predlaže poboljšanja tjelesne i motoričke sposobnosti i osposobljenosti, 
kao i opremljenost vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi za intervencije, 
-sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti te izradi financijskog plana i inicira 
postupke nabave u okviru svog djelokruga, 
-prati međunarodna iskustva u razvoju novih tehnologija, metoda i načina gašenja; izrađuje 
planske i normativne dokumente vezane uz vatrogastvo, 
-samostalno surađuje sa stručnim pravnim osobama, udrugama građana, tijelima državne 
uprave i javnim ustanovama,  
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog državnog službenika. 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja Odjela za opremanje, tehniku, potporu, tjelesnu pripremu i vježbe čini 
osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,746 i osnovice za izračun plaće 
koja iznosi 884,39 eura, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 – 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. stavka 1. 
podstavka a) Položaji I. vrste točke 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 



22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike („Narodne novine“ br. 56/22). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22)  
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade RH, KLASA: 022-03/21-07/502, 
URBROJ: 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022.) 
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) 

 
 

4.2. SLUŽBA ZA PROGRAM, AKTIVNOSTI I SIGURNOST 
  
1. Voditelj Službe za program, aktivnosti i sigurnost – 1 izvršitelj 
 
Poslovi i zadaci: 
-rukovodi radom Službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u Službi) te 
odgovara za stručno, pravovremeno i zakonito izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga 
Službe, 
-obavlja najsloženije poslove i radne zadatke iz djelokruga Službe koji zahtijevaju posebnu 
samostalnost, stručnost i upravljačku odgovornost u radu, 
-inicira i sudjeluje u izradi promjena normativnih akata Službe, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi, provedbi i nadzoru nad provedbom poslova i zadataka 
Službe, 
-predlaže i sudjeluje u izradi internih procedura i rizika Službe, 
-nositelj je organiziranja, koordiniranja i provođenja svih aktivnosti vezanih uz Program 
aktivnosti, 
-nositelj je izrade prijedloga Programa aktivnosti te svih izvješća o njegovoj provedbi kao i 
Državnog plana angažiranja, 
-nositelj je koordinacije i suradnje sa svim sudionicima Programa aktivnosti, a posebice s 
predstavnicima vatrogasnih organizacija, 
-organizira  poslove evidentiranja, pohrane, obrade, analize i prezentira zaprimljena izvješća 
planove, zahtjeve i potrebe svih subjekata uključujući i vatrogasne organizacije prije, za 
vrijeme, i nakon provedbe operativnih aktivnosti, 
-sudjeluje u radu Vatrogasnog stožera i vatrogasnih zapovjedništava  
-surađuje i usklađuje aktivnosti s javnim ustanovama i udrugama čija osnovna djelatnost je 
vatrogastvo te s drugim javnopravnim tijelima, nadležnom Koordinacijom za sustav 
domovinske sigurnosti i tijelima iz sustava domovinske sigurnosti, pravnim osobama, žurnim 
službama i organizacijama i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u 
dijelu planiranja, organizacije i provođenja preventivnih i provedbenih mjera zaštite od požara 
i sudjeluje u pružanju stručne pomoći, 
-radi na planiranju financijskih sredstava te prati financijsku provedbu i realizaciju Programa 
aktivnosti, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi vježbi državnog i međunarodnog značaja, 
-surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF),   
-prati, analizira stanje i promjene u inozemnim vatrogasnim sustavima i predlaže 
odgovarajuća unaprjeđenja vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj, 



-radi na predlaganju provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata u okviru svog 
djelokruga, 
-radi na planiranju, pripremi i organiziranju stručnih seminara, savjetovanja i skupova sa 
subjektima Programa aktivnosti, zapovjednim vatrogasnim kadrom i operativnim snagama 
sustava civilne zaštite i domovinske sigurnosti kao i drugim zainteresiranim subjektima te 
stručnom i znanstvenom javnošću, 
-radi na pripremi i realizaciji projekata jačanja svijesti značenja preventivnih mjera zaštite od 
požara i operativnih postupaka vatrogasnog sustava koji se financiraju iz Programa aktivnosti 
te nacionalnih, EU i ostalih fondova i projekata, 
-definira i provodi programe i aktivnosti na jačanju svijesti o prijetnjama od požara, 
-surađuje u planiranju i provođenju promidžbenih aktivnosti i izradi uputa o postupanju 
građana i turista u slučaju opasnosti od velikih i katastrofalnih požara te važnosti smanjenja 
rizika od požara na svim razinama, 
-radi na praćenju i analizi stanja i promjena protupožarne preventive u sustavu vatrogastva, 
-samostalno surađuje sa stručnim pravnim osobama, javnim ustanovama i udrugama građana 
vatrogasnog sustava, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog državnog službenika. 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja Službe za program, aktivnosti i sigurnost čini osnovna plaća i dodaci 
na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 2,134 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. stavka 1. 
podstavka a) Položaji I. vrste točke 5. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 
 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 

 
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22)  
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade RH, KLASA: 022-03/21-07/502, 
URBROJ: 50301-29/23-22-2, od 20. siječnja 2022.) 
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) 
 

4.2.2. Odjel za zaštitu na radu i zaštitu od požara 
 
1. Voditelj Odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara  - 1 izvršitelj  

 
Poslovi i zadaci: 



-odgovara za stručno, pravovremeno i zakonito izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga 
Odjela, 
-obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i 
odgovornost u radu, 
-sudjeluje u planiranju, pripremi, provedbi i nadzoru nad provedbom poslova i zadataka iz 
djelokruga Odjela, 
-vodi potrebnu komunikaciju s drugim ustrojstvenim jedinicama, 
-provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, 
-obavlja poslove u vezi s provedbom propisa iz zaštite na radu i zaštite od požara, 
-obavlja poslove civilno obrambenih priprema u suradnji s drugim tijelima državne uprave, 
-vodi propisane evidencije, uz ostale, evidencije o ozljedama na radu i profesionalnim 
bolestima, 
-u propisanim rokovima organizira utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti 
službenika na poslovima s posebnim uvjetima rada, preglede i ispitivanja rizičnih sredstava 
rada i zaštitne opreme, 
-organizira i provodi vježbe evakuacije i zaštite od požara u propisanim rokovima, 
-organizira i radi na procjenjivanju rizika pri obavljanju poslova službenika i namještenika, 
-organizira i sudjeluje u osposobljavanju povjerenika, službenika i namještenika za zaštitu na 
radu,  za rad na siguran način i za gašenje požara, 
-zaprima primjedbe službenika i namještenika na primjenu propisa i provedbu mjera zaštite na 
radu, 
-obavlja pripreme za pregled vatrogasnih aparata i vodi propisane evidencije, 
-predlaže mjere za otklanjanje nedostataka glede zaštite na radu i zaštite od požara, 
-pruža stručnu pomoć inspektorima za vatrogastvo u nadzoru primjene posebnih pravila 
zaštite na radu pri djelovanju vatrogasnih postrojbi, 
-prati i raščlanjuje podatke u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, 
-prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa iz zdravstvene zaštite, zdravstvenog, 
mirovinskog i invalidskog osiguranja te zaštite na radu, 
-prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa zaštite od požara, 
-samostalno surađuje sa stručnim pravnim osobama, javnim ustanovama i udrugama građana 
vatrogasnog sustava, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika.          
 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja Odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara čini osnovna plaća i dodaci 
na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 1,746 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. stavka 
1. podstavka a) Položaji I. vrste točke 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 



73/19., 63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 

    
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
-  Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) 
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22) 
                                                                          
 
5. SEKTOR ZA VATROGASTVO       
5.1. Služba za dobrovoljno vatrogastvo i vatrogastvo u gospodarstvu    
5.1.2. Muzej hrvatskog vatrogastva 
 
1. Nadzornik III. vrste – 1 izvršitelj  
 
Poslovi i zadaci  
-obavlja pomoćno stručne poslove iz programa rada Muzeja u suradnji s voditeljem Muzeja, 
-surađuje s voditeljem Muzeja u pripremi izložbi: izdvajanje građe pravilnim rukovanjem, 
provođenje preventivne zaštite odabrane građe, pomaže voditelju kod postavljanja izložbe,  
-surađuje s voditeljem Muzeja u pripremi muzejske dokumentacije (priprema predmete, 
mjerenje predmeta, fotografiranje predmeta), 
-obavlja tehničke poslove pripreme za tisak publikacija Muzeja,  
-upravlja opremom i prati stanje tehničke opreme i uređaja u stalnim muzejskim postavima 
(rasvjeta, klima uređaji, informatička  oprema, razglas) te vodi računa o njihovu servisiranju,   
-prisutan je na otvorenjima izložbi i ostalim programskim događanjima u Muzeju, 
-osigurava tehničku potporu u CTIF multimedijskoj dvorani za vrijeme trajanja predavanja ili 
edukativnih programa u organizaciji Muzeja,  
-sudjeluje u radu stručnih povjerenstava, komisija, odbora i drugih tijela Muzeja te u radu 
kongresa i savjetovanja,  
-provodi i pridržava se odredbi općih akata Muzeja glede zaštite muzejske građe i  Muzeja u 
cjelini,  
-daje prijedlog za nabavu stručne literature za potrebe Muzeja,  
-dežura prema potrebi,  
-po potrebi prodaje ulaznice i dijeli promidžbeni materijal      
-vodi evidenciju posjeta, 
-obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Muzeja. 
 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću nadzornika III. vrste čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu 
bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji 
iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka d) Radna mjesta III. vrste točke 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – 
ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 



66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 
113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 
16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 
73/19., 63/21., 13/22., 129/22. i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22).   

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 
-  Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19) 
-  Zakon o muzejima (Narodne novine broj 61/18 i 98/19) 
-  Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti 

te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“ 104/19) 
-  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi 

(„Narodne novine“ broj 108/02) 
 -  Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za 
njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (“narodne 
novine” broj 30/06). 
 

5.4. Intervencijska vatrogasna postrojba Šibenik   
 
2. Vatrogasac – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi – 1 izvršitelja  
 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno skrbi o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme koji su mu povjereni, 
-upravlja vatrogasnim vozilima, 
-rukuje vatrogasnom tehnikom, uređajima i opremom, 
-sudjeluje u izvođenju vježbi, osposobljavanja i usavršavanja, 
-neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, 
-priprema se za specifične i složene intervencije, uključujući intervencije uz korištenje 
helikoptera, 
-sudjeluje u operativnom vođenju dodatnih snaga kojima se popunjava intervencijska 
vatrogasna postrojba, 
- ukoliko ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima po 
nalogu zapovjednika samostalno zapovijeda vatrogasnom intervencijom prilikom koje koristi 
javne ovlasti, 
-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-održava intervencijsku spremnost i tjelesnu pripremljenost na propisanoj razini, 
-neposredno skrbi o ispravnosti i urednosti vatrogasnog doma i okoliša, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika i zapovjednika 
intervencijske vatrogasne postrojbe. 
 
 
Podatci o plaći 
 

Plaću vatrogasca – vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi čini osnovna plaća i 
dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta 
složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,999 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 
884,39 eura, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 



o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka d) Radna mjesta III. vrste točke 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – 
ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 
66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 
113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 
16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 
73/19., 63/21., 13/22., 129/22. i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22) i članka 11. podstavka podstavka d) 
Radna mjesta III. vrste točke 4. Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj 
službi („Narodne novine“ broj 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, 65/15, 2/17 i 63/21). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 
-  Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22) 

 -  Popović, Ž. i dr. - Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, 
Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb 2006.                                                                                                                           
-  Klečar, S. i dr. - Osnove gašenja požara raslinja, Mi Star d.o.o., Zagreb 2010. 

 
5.5. Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar   
 
1. Voditelj vatrogasne skupine – instruktor III. vrste – vozač u intervencijskoj 
vatrogasnoj postrojbi – 2 izvršitelja  
 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno skrbi o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme koji su mu povjereni, 
-rukuje vatrogasnom tehnikom, uređajima i opremom, 
-upravlja vatrogasnim vozilima, 
-sudjeluje u izvođenju vježbi, osposobljavanja i usavršavanja,, 
-neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, 
-priprema se za specifične i složene intervencije, uključujući intervencije uz korištenje 
helikoptera, 
-na intervencijama vodi skupine pripadnika postrojbi, 
-sudjeluje pri koordinaciji drugih postrojbi kod većih vatrogasnih intervencija, 
-sudjeluje u operativnom vođenju dodatnih snaga kojima se popunjava intervencijska 
vatrogasna postrojba, 
-po nalogu zapovjednika samostalno zapovijeda vatrogasnom intervencijom prilikom koje 
koristi javne ovlasti, 
-sudjeluje u razradi osposobljavanja i neposredno provodi obuku i trening vozača i 
vatrogasaca, 
-sudjeluje u provedbi testiranja novaka za dodatne snage intervencijske vatrogasne postrojbe, 
-sudjeluje u osposobljavanju i uvježbavanju pripadnika vatrogasnih i dugih postrojbi koje 
djeluju u sustavu vatrogastva, 
-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-održava intervencijsku spremnost i tjelesnu pripremljenost na propisanoj razini, 
-neposredno skrbi o ispravnosti i urednosti vatrogasnog doma i okoliša, 
-izrađuje planove, izvješća i analize u okviru svog djelokruga, 



-prati razvoj novih tehnologija, opreme i sredstava, metoda i postupaka te predlaže njihovo 
uvođenje u operativnu uporabu, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika i zapovjednika 
intervencijske vatrogasne postrojbe. 
 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću voditelja vatrogasne skupine – instruktor III. vrste – vozača u intervencijskoj 
vatrogasnoj postrojbi čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću 
radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,028 i 
osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka d) Radna mjesta III. vrste točke 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – 
ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 
66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 
113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 
16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 
73/19., 63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22) i članka 11. podstavka podstavka d) 
Radna mjesta III. vrste točke 2. Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj 
službi („Narodne novine“ broj 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, 65/15, 2/17 i 63/21). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 
-  Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22) 

 -  Popović, Ž. i dr. - Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, 
Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb 2006.                                                                                                                           
-  Klečar, S. i dr. - Osnove gašenja požara raslinja, Mi Star d.o.o., Zagreb 2010. 

2. Vatrogasac – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi – 1 izvršitelj  
 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno skrbi o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme koji su mu povjereni, 
-upravlja vatrogasnim vozilima, 
-rukuje vatrogasnom tehnikom, uređajima i opremom, 
-sudjeluje u izvođenju vježbi, osposobljavanja i usavršavanja, 
-neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, 
-priprema se za specifične i složene intervencije, uključujući intervencije uz korištenje 
helikoptera, 
-sudjeluje u operativnom vođenju dodatnih snaga kojima se popunjava intervencijska 
vatrogasna postrojba, 
- ukoliko ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima po 
nalogu zapovjednika samostalno zapovijeda vatrogasnom intervencijom prilikom koje koristi 
javne ovlasti, 



-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-održava intervencijsku spremnost i tjelesnu pripremljenost na propisanoj razini, 
-neposredno skrbi o ispravnosti i urednosti vatrogasnog doma i okoliša, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika i zapovjednika 
intervencijske vatrogasne postrojbe. 
 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću vatrogasca – vozača u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi čini osnovna plaća i 
dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta 
složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,999 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 
884,39 eura, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka d) Radna mjesta III. vrste točke 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – 
ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 
66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 
113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 
16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 
73/19., 63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22) i članka 11. podstavka podstavka d) 
Radna mjesta III. vrste točke 4. Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj 
službi („Narodne novine“ broj 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, 65/15, 2/17 i 63/21). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 
 
-  Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22) 

 -  Popović, Ž. i dr. - Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, 
Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb 2006.                                                                                                                           
-  Klečar, S. i dr. - Osnove gašenja požara raslinja, Mi Star d.o.o., Zagreb 2010. 

3. Vatrogasac u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi – 2 izvršitelja 
 
Poslovi i zadaci: 
-neposredno skrbi o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme koji su mu povjereni, 
-rukuje vatrogasnom tehnikom, uređajima i opremom, 
-sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja, 
-neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, 
-priprema se za specifične i složene intervencije, uključujući intervencije uz korištenje 
helikoptera, 
-sudjeluje u operativnom vođenju dodatnih snaga kojima se popunjava intervencijska 
vatrogasna postrojba, 
- ukoliko ima položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima po 
nalogu zapovjednika samostalno zapovijeda vatrogasnom intervencijom prilikom koje koristi 
javne ovlasti, 



-sudjeluje u edukacijama, seminarima, radionicama i stručnim skupovima u zemlji i 
inozemstvu, 
-održava intervencijsku spremnost i tjelesnu pripremljenost na propisanoj razini, 
-neposredno skrbi o ispravnosti i urednosti vatrogasnog doma i okoliša, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika i zapovjednika 
intervencijske vatrogasne postrojbe. 
 
 
Podaci o plaći 
 

Plaću vatrogasca u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi čini osnovna plaća i dodaci na 
osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka d) Radna mjesta III. vrste točke 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – 
ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 
66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 
113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 
16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 
73/19., 63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike ("Narodne novine" br. 56/22) i članka 11. podstavka podstavka d) 
Radna mjesta III. vrste točke 5. Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj 
službi („Narodne novine“ broj 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, 65/15, 2/17 i 63/21). 
 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 

 
-  Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22) 

 -  Popović, Ž. i dr. - Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, 
Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb 2006.                                                                                                                           
-  Klečar, S. i dr. - Osnove gašenja požara raslinja, Mi Star d.o.o., Zagreb 2010. 

 
6. SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR  
6.1. Služba za inspekcijski nadzor I. 
 
1. Inspektor vatrogastva – samostalni izvršitelj u Koprivnici za područje Koprivničko – 
križevačke županije – 1 izvršitelj                                              
  
Poslovi i zadaci: 
-provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata na 
području nadležnosti o čemu sastavlja zapisnik, a po nalogu čelnika tijela i na čitavom 
teritoriju Republike Hrvatske te rješava u provedenim postupcima, 
-prati izvršenje propisanih mjera, a po potrebi izvršava rješenja koje je donio,  
-podnosi optužne prijedloge ili izdaje prekršajne naloge i  poduzima i druge radnje u postupku 
inspekcijskog nadzora za koje je posebnim propisom ovlašten, 



-prati provedbu upravnih i prekršajnih postupaka, te vodi očevidnike vezano uz inspekcijski 
nadzor koji je proveo, 
-prati pravnu regulativu i stručnu dokumentaciju iz područja svoga rada i predlaže izmjene i 
dopune iste, 
-sukladno posebnim propisima, predlaže planove svoga rada te podnosi izvješća i analize, 
vezano uz inspekcijski nadzor koji provodi na području nadležnosti, 
-surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela državne uprave na području nadležnosti, 
-pruža stručnu pomoć ostalim subjektima vatrogastva u svezi provedbe Zakona o vatrogastvu 
i podzakonskih propisa, 
-surađuje s drugim tijelima i organizacijama iz područja vatrogastva na području nadležnosti, 
-predlaže mjere za unaprjeđenje rada inspektora vatrogastva, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika. 
 
2. Inspektor vatrogastva – samostalni izvršitelj u Sisku za područje Sisačko – 
moslavačke županije – 1 izvršitelj       
 
Poslovi i zadaci: 
-provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata na 
području nadležnosti o čemu sastavlja zapisnik, a po nalogu čelnika tijela i na čitavom 
teritoriju Republike Hrvatske te rješava u provedenim postupcima, 
-prati izvršenje propisanih mjera, a po potrebi izvršava rješenja koje je donio,  
-podnosi optužne prijedloge ili izdaje prekršajne naloge i  poduzima i druge radnje u postupku 
inspekcijskog nadzora za koje je posebnim propisom ovlašten, 
-prati provedbu upravnih i prekršajnih postupaka, te vodi očevidnike vezano uz inspekcijski 
nadzor koji je proveo, 
-prati pravnu regulativu i stručnu dokumentaciju iz područja svoga rada i predlaže izmjene i 
dopune iste, 
-sukladno posebnim propisima, predlaže planove svoga rada te podnosi izvješća i analize, 
vezano uz inspekcijski nadzor koji provodi na području nadležnosti, 
-surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela državne uprave na području nadležnosti, 
-pruža stručnu pomoć ostalim subjektima vatrogastva u svezi provedbe Zakona o vatrogastvu 
i podzakonskih propisa, 
-surađuje s drugim tijelima i organizacijama iz područja vatrogastva na području nadležnosti, 
-predlaže mjere za unaprjeđenje rada inspektora vatrogastva, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika. 
                                     
 
6.2. Služba za inspekcijski nadzor II. 
 
1. Inspektor vatrogastva – samostalni izvršitelj u Gospiću za područje Ličko – senjske 
županije – 1 izvršitelj                     

 
Poslovi i zadaci: 
-provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata na 
području nadležnosti o čemu sastavlja zapisnik, a po nalogu čelnika tijela i na čitavom 
teritoriju Republike Hrvatske te rješava u provedenim postupcima, 
-prati izvršenje propisanih mjera, a po potrebi izvršava rješenja koje je donio,  
-podnosi optužne prijedloge ili izdaje prekršajne naloge i  poduzima i druge radnje u postupku 
inspekcijskog nadzora za koje je posebnim propisom ovlašten, 
-prati provedbu upravnih i prekršajnih postupaka, te vodi očevidnike vezano uz inspekcijski 
nadzor koji je proveo, 



-prati pravnu regulativu i stručnu dokumentaciju iz područja svoga rada i predlaže izmjene i 
dopune iste, 
-sukladno posebnim propisima, predlaže planove svoga rada te podnosi izvješća i analize, 
vezano uz inspekcijski nadzor koji provodi na području nadležnosti, 
-surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela državne uprave na području nadležnosti, 
-pruža stručnu pomoć ostalim subjektima vatrogastva u svezi provedbe Zakona o vatrogastvu 
i podzakonskih propisa, 
-surađuje s drugim tijelima i organizacijama iz područja vatrogastva na području nadležnosti, 
-predlaže mjere za unaprjeđenje rada inspektora vatrogastva, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika. 
 
2. Inspektor vatrogastva – samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Šibensko – 
kninske županije – 1 izvršitelj  
 
Poslovi i zadaci: 
-provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata na 
području nadležnosti o čemu sastavlja zapisnik, a po nalogu čelnika tijela i na čitavom 
teritoriju Republike Hrvatske te rješava u provedenim postupcima, 
-prati izvršenje propisanih mjera, a po potrebi izvršava rješenja koje je donio,  
-podnosi optužne prijedloge ili izdaje prekršajne naloge i  poduzima i druge radnje u postupku 
inspekcijskog nadzora za koje je posebnim propisom ovlašten, 
-prati provedbu upravnih i prekršajnih postupaka, te vodi očevidnike vezano uz inspekcijski 
nadzor koji je proveo, 
-prati pravnu regulativu i stručnu dokumentaciju iz područja svoga rada i predlaže izmjene i 
dopune iste, 
-sukladno posebnim propisima, predlaže planove svoga rada te podnosi izvješća i analize, 
vezano uz inspekcijski nadzor koji provodi na području nadležnosti, 
-surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela državne uprave na području nadležnosti, 
-pruža stručnu pomoć ostalim subjektima vatrogastva u svezi provedbe Zakona o vatrogastvu 
i podzakonskih propisa, 
-surađuje s drugim tijelima i organizacijama iz područja vatrogastva na području nadležnosti, 
-predlaže mjere za unaprjeđenje rada inspektora vatrogastva, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika. 
                                                                                                                      
3. Inspektor vatrogastva – samostalni izvršitelj u Zadru za područje Zadarske županije 
– 1 izvršitelj  
 
 
Poslovi i zadaci: 
-provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata na 
području nadležnosti o čemu sastavlja zapisnik, a po nalogu čelnika tijela i na čitavom 
teritoriju Republike Hrvatske te rješava u provedenim postupcima, 
-prati izvršenje propisanih mjera, a po potrebi izvršava rješenja koje je donio,  
-podnosi optužne prijedloge ili izdaje prekršajne naloge i  poduzima i druge radnje u postupku 
inspekcijskog nadzora za koje je posebnim propisom ovlašten, 
-prati provedbu upravnih i prekršajnih postupaka, te vodi očevidnike vezano uz inspekcijski 
nadzor koji je proveo, 
-prati pravnu regulativu i stručnu dokumentaciju iz područja svoga rada i predlaže izmjene i 
dopune iste, 
-sukladno posebnim propisima, predlaže planove svoga rada te podnosi izvješća i analize, 
vezano uz inspekcijski nadzor koji provodi na području nadležnosti, 
-surađuje s inspekcijskim službama drugih tijela državne uprave na području nadležnosti, 



-pruža stručnu pomoć ostalim subjektima vatrogastva u svezi provedbe Zakona o vatrogastvu 
i podzakonskih propisa, 
-surađuje s drugim tijelima i organizacijama iz područja vatrogastva na području nadležnosti, 
-predlaže mjere za unaprjeđenje rada inspektora vatrogastva, 
-obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika. 

 
Podaci o plaći 
 

Plaću inspektora vatrogastva čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu 
bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji 
iznosi 1,503 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 25.a stavka 1. 
podstavka b) Radna mjesta I. vrste točke 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22) i članka 5. podstavka a) Radna mjesta I. vrste 
točke 2. Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi Uredbe o poslovima 
s posebnim uvjetima rada u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/02, 58/08, 119/11, 
33/13, 65/15, 2/17 i 63/21). 
 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta inspektora vatrogastva su: 

 
-  Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19 i 114/22) 

 -  Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21). 
 
 
 
7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU    
 
1. Voditelj Samostalne službe za unutarnju reviziju – 1 izvršitelj 
 
Poslovi i zadaci:  
-rukovodi radom Samostalne službe i odgovoran je za njezin rad,  
-odgovara za stručno, pravovremeno i zakonito izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga 
Samostalne službe, 
-obavlja najsloženije poslove i radne zadatke iz djelokruga Samostalne službe koji zahtijevaju 
posebnu samostalnost, upravljačku odgovornost, profesionalnost i doprinosi poslovnoj 
izvrsnosti,  
-preuzima ovlasti i odgovornosti na temelju odluke čelnika Središnjeg državnog ureda iz 
djelokruga rada unutarnje revizije,  
-rukovodi planiranjem, pripremom, provedbom i provodi nadzor nad provedbom poslova i 
zadataka poslovnih procesa iz djelokruga, uključujući razvoj novih koncepata,  



-organizira i koordinira izradu internih procedura i ustroj sustava unutarnjih kontrola za 
procese iz djelokruga, pri čemu definira rizike kao i unutarnje kontrole za sprečavanje 
aktiviranja ili eliminiranja rizika, 
-priprema i supotpisuje akte iz djelokruga Samostalne službe, 
-izrađuje i predlaže donošenje strateškog, godišnjeg plana rada i godišnjeg plana unutarnje 
revizije na temelju procjene rizika u suradnji s voditeljima ustrojstvenih jedinica i rezultatima 
prethodno obavljenih revizija i podnosi potrebna izvješća o realizaciji planova Središnjeg 
državnog ureda, 
-kontinuirano nadzire učinkovitost unutarnje revizije i osigurava kvalitetu provođenja 
pojedinačnih unutarnjih revizija sukladno metodologiji, 
-odgovoran je za pružanje sveobuhvatne usluge unutarnje revizije Središnjem državnom 
uredu, za obavljanje unutarnje revizije prema stručnim standardima, za sveukupno upravljanje 
resursima Samostalne službe, za razumno i ekonomično upravljanje, dodjeljivanje revizorskih 
odgovornosti i praćenje tijeka realizacije strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije,  
-koordinira i sudjeluje u revizijama najsloženijih revizijskih područja koje se provode u 
skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom 
strukovne etike unutarnjih revizora,  
-izrađuje godišnja i periodična izvješća o radu Samostalne službe sukladno važećim propisima 
i dostavlja ih nadležnim institucijama ili izvješća na zahtjev državnog tajnika,  
-analizira sve poslovne funkcije za potrebe revidiranog procesa iz djelokruga Središnjeg 
državnog ureda; daje savjete o boljoj djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnjih 
kontrola, 
-prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija u svrhu 
postizanja učinkovitosti i djelotvornosti sustava,  
-sastavlja mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su 
revidirana u prethodnoj godini za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,  
-surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija,  
-prati i predlaže kontinuiranu izobrazbu unutarnjih revizora u skladu s Naputkom o stalnom 
stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru i Međunarodnim standardima za 
profesionalno obavljanje unutarnje revizije, o čemu dostavlja godišnje izvješće Ministarstvu 
financija,  
-surađuje s Državnim uredom za reviziju i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog 
ureda za reviziju,  
-izrađuje i odobrava radne postupke Samostalne službe za unutarnju reviziju, 
-odgovara za točnost i ažurnost podataka u evidencijama kojima upravlja, 
-predstavlja Samostalnu službu, te vodi potrebnu komunikaciju s drugim ustrojstvenim 
jedinicama, 
-obavlja i druge poslove iz nadležnosti unutarnje revizije po nalogu čelnika Središnjeg 
državnog ureda.  
 
 
Podatci o plaći 
 

Plaću voditelja Samostalne službe za unutarnju reviziju čini osnovna plaća i dodaci na 
osnovnu plaću. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta koji iznosi 2,134 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 884,39 eura, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Plaća se utvrđuje na temelju članka 108. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (“Narodne novine“ broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavkom 2. Zakona 
o državnim službenicima („Narodne novine", broj: 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., l/15., 138/15 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. stavka 1. 



podstavka a) Položaji I. vrste točke 5. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 
131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 
22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 
25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 
63/21., 13/22., 129/22 i 139/22.) te članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike ("Narodne novine" br. 56/22). 

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj Samostalne službe za 
unutarnju reviziju su: 

 
             - Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije, Globalni 
Institut internih revizora, 2017. (Florida, USA), a službeni prijevod osiguran je od strane 
Hrvatskog instituta internih revizor 
             - Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21) 
             - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) 
             - Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 78/15 i 
102/19) 
             - Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16 i 77/19) 
             - Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 
58/16) 

 
 Testiranje kandidata 

U prvu fazu testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 
natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.  

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje glavni 
vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice. Komisija utvrđuje listu kandidata 
prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su 
prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio 
testiranja), za određena radna mjesta provjere tjelesne i motoričke sposobnosti i to snaga, 
izdržljivost, koordinacija, pokretljivost te rad na visini  i razgovora Komisije s kandidatima 
(intervjua). Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni 
natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku. 

Testiranje se provodi u dvije faze nakon kojih slijedi razgovor (intervju). Prva faza 
testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 
radnog mjesta te za određena radna mjesta i provjere tjelesne i motoričke sposobnosti. Druga 
faza testiranja sastoji se od provjere znanja jednog stranog jezika za radna mjesta za koja se 
traži znanje stranog jezika, odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu. 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. 
Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je 
kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio 
provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj 
provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. 



U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj 
fazi testiranja, i to 15 kandidata, a ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata, u 
drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi 
kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu faza testiranja.   

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u 
prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi 
zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u 
drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon testiranja u prvoj fazi pozvat 
će se na intervju.  

Za radna mjesta u Intervencijskoj postrojbi Zadar i Intervencijskoj postrojbi Šibenik  provodit 
će se u prvom dijelu, prve faze testiranja provjera sposobnosti i vještina kandidata na način da 
se provjeravaju tjelesne i motoričke sposobnosti i to snaga, izdržljivost, koordinacija, 
pokretljivost te rad na visini.  
  
Za svakog kandidata vodi se zapisnik o provjeri sposobnosti u koju se upisuju postignuti 
rezultati kandidata te ostvareni bodovi za dostignutu normu.  
 
Svaka disciplina vrednuje se bodovima i ukupni broj bodova iz svih disciplina je 10. Smatra 
se da je kandidat zadovoljio na testiranju sposobnosti i vještina ako je nakon provedene 
provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti zadovoljio minimalne norme u svim disciplinama, 
dobio ukupno najmanje 5 bodova i prošao provjeru sposobnosti za rad na visini. Svaki test 
provjere motoričkih sposobnosti ocjenjuje se bodovima 1 ili 1,5 ili 2.  Ocjenjuju se samo 
testovi na kojima je kandidat ostvario minimalnu normu. Ukupno je moguće ostvariti 10 
bodova na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti. Ukoliko kandidat nije zadovoljio 
minimalne norme u svim disciplinama smatra se da nije zadovoljio na testiranju sposobnosti. 
 
NORME     
 
  za žene 
 

TESTOVI MOTORIČKIH 
SPOSOBNOSTI 

MINIMALNA NORMA 
bodovi (po 
ostvarenom 
rezultatu) 

1.SKLEKOVI U 1 MINUTI 20 20-24 / 1 bod 
25-29 / 1,5 bod 
30 i više / 2 boda 

2.PODIZANJE TRUPA U 1 
MINUTI 

25 25-29 / 1 bod 
30-34 / 1,5 bod 
35 i više / 2 boda 

3.SKOK U DALJ S MJESTA U 
METRIMA 

1,70 1,70-1,89 / 1 bod 
1,90-2,09 / 1,5 bod 
2,10 i više / 2 boda 

4.SKIJAŠKI ČUČANJ U 
SEKUNDAMA 

60 60-69 / 1 bod 
70-79 / 1,5 bod 
80 i više / 2 boda 

5.COOPEROV TEST12  
MINUTA 

Po tablicama K. Coopera 
(prema godinama 
starosti) 

C / 1 bod 
B / 1,5 bod 
A / 2 boda 

 
 



 za muškarce 
 
 

TESTOVI MOTORIČKIH 
SPOSOBNOSTI 

MINIMALNA NORMA bodovi 

1.SKLEKOVI U 1 MINUTI 25 25-29 / 1 
bod 
30-39 / 1,5 
bod 
40 i više / 2 
boda 

2.PODIZANJE TRUPA U 
MINUTI 

35 35-39 / 1 
bod 

40-49 / 1,5 
bod 

50 i više / 2 
boda 

4.SKOK U DALJ S MJESTA 
U METRIMA 

2,0 2,00-2,19 / 1 
bod 

2,20-2,29 / 
1,5 bod 

2,30 i više / 
2 boda 

5.SKIJAŠKI ČUČANJ U 
SEKUNDAMA 

70 70-79 / 1 
bod 

80-89 / 1,5 
bod 

90 i više / 2 
boda 

6.COOPEROV TEST 12 
MINUTA 

Po tablicama K. Coopera 
(prema godinama 
starosti) 

C / 1 bod 
B / 1,5 bod 

A / 2 boda 

Tablica Cooperovog testa za žene: 

KRITERIJ 
/ GODINE 

A B C  

 Odlično  
Dobro 

 
Prosječno 

 
Slabo-  

 
Jako slabo - 

 
18-19 >2300m 2100-2300m 1800-2099m 1500-1799m <1500m 
20-29 >2700m 2200-2700m 1800-2199m 1500-1799m <1500m 
30-39 >2500m 2000-2500m 1700-1999m 1400-1699m <1400m 
40-49 >2300m 1900-2300m 1500-1899m 1200-1499m <1200m 
>50 >2200m 1700-2200m 1400-1699m 1100-1399m <1100m 

 

 

 



 

Tablica Cooperovog testa za muškarce: 

KRITERIJ / 
GODINE 

A B C D 

 Odlično Dobro Prosječno Slabo Jako slabo 
18-19 >3000m 2700-3000m 2500-2699m 2300-2499m <2300m 
20-29 >2800m 2400-2800m 2200-2399m 1600-2199m <1600m 
30-39 >2700m 2300-2700m 1900-2299m 1500-1999m <1500m 
40-49 >2500m 2100-2500m 1700-2099m 1400-1699m <1400m 
>50 >2400m 2000-2400m 1600-1999m 1300-1599m <1300m 

 
 
 
Način izvođenja vježbi motoričkih sposobnosti: 
 
SKLEKOVI U 1 MINUTI: Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. 
Ispitanik je u stavu za sklek, ruke su razmaknute u širini ramena, tijelo je vodoravno 
ispruženo. Zadatak je ispitanika da u 1 minuti, napravi što više pravilnih spuštanja i podizanja. 
Jedno spuštanje i podizanje se broji kao jedan sklek. U zapisnik se upisuje broj pravilnih 
sklekova te ostvareni bodovi za dostignutu normu. 
 
SKOK U DALJ: Test se izvodi na tvrdoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik 
stoji na liniji početnog položaja, noge su razmaknute u širini kukova. Zadatak je ispitanika da 
u skoku prijeđe što veću udaljenost. Mjeri se preskočeni put i to od vrha prstiju na startu do 
peta nakon doskoka. Ispitanik ima pravo na tri uzastopna pokušaja te se u zapisnik upisuje 
najdulja dužina skoka u metrima na dvije decimale te ostvareni bodovi za dostignutu normu. 

PODIZANJE TRUPA U 1 MINUTI: Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, 
minimalnih dimenzija 2¤2 metra. Ispitanik leži na leđima, koljena zgrčena, stopala 
razmaknuta u širini kukova, ruke su zgrčene i sa dlanovima na zatiljku. Pomoćni ispitivač 
(netko od ispitanika) fiksira ispitanikova stopala na podlogu. Na znak za početak, ispitanik što 
brže izvrši podizanje u sijed – dotičući laktovima koljena i nazad na leđa što se broji kao 
jedno podizanje. Sve ponavlja 1 minutu. Ispitivač broji pravilno izvedene pokušaje i u listu 
upisuje ukupan broj pravilno izvedenih pokušaja u 1 minuti te bodovi za ostvarenu normu. 

SKIJAŠKI ČUČANJ: Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. 
Ispitanik se postavi uz zid kao da sjedi na stolici, ruke moraju biti opuštene uz tijelo. Kada 
ispitanik zauzme stav za početak testa, daje znak mjeritelju »spreman«, na što mjeritelj 
uključuje štopericu. Mjeri se koliko je ispitanik izdržao u položaju »skijaškog čučnja«. U 
zapisnik se upisuje vrijeme u sekundama izdržano u položaju te ostvareni bodovi za 
dostignutu normu. 

COOPEROV TEST 12 MINUTA: Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. 
Zadatak ispitanika je da za 12 minuta prijeđe što više metara. Prekidom testiranja ne smatra se 
ako ispitanik dio staze savlada i hodanjem. Rezultat se mjeri u prijeđenim metrima posebno za 
svakog ispitanika te se u listu upisuju prijeđeni metri te ostvareni bodovi prema prijeđenim 
metrima. 

 



Kandidati su dužni provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti pristupiti u sportskoj 
odjeći i obući te ponijeti osobnu iskaznicu. 

Rad na visini 

Provjera sposobnosti za rad na visini testira se spuštanjem kandidata niz alpinističko uže s 
visine do 12 m korištenjem vatrogasnog opasača ili spasilačkog pojasa s karabinerom i 
osmicom descenderom.  

Kandidati su dužni pristupiti provjeri sposobnosti za rad na visini u zaštitnoj odjeći i 
obući s kacigom, zaštitnim pojasom i rukavicama. Biti će im omogućeno korištenje 
vatrogasnog opasača ili spasilačkog pojasa s karabinerom i osmicom descenderom. 

Kandidat koji je prošao visinsku provjeru pravilno se spustivši niz vatrogasni toranj ostvaruje 
ocjenu: „prošao“. Ukoliko nije prošao visinsku provjeru ocjenjuje se s: „nije prošao“. 

Ako se kandidat boji visine, odnosno odbije se spustiti niz uže nije prošao visinsku provjeru. 

Ako kandidat pokaže znakove straha (drhtanje, bljedilo, ukočenost ili uspaničenost) 
kandidatu se neće dozvoliti da pristupi visinskoj provjeri i smatrati će se da nije prošao 
visinsku provjeru. 

Ako kandidat nije prošao visinsku provjeru smatra se da nije zadovoljio na testiranju 
sposobnosti i vještina bez obzira koliko je bodova dobio. 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju sposobnosti i vještina biti će pozvani na pismenu 
provjeru znanja. 

Kandidati koji nisu zadovoljili na testiranju sposobnosti i vještina ne mogu sudjelovati u 
daljnjem postupku prijema u državnu službu. 

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, 
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u 
njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da 
je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.  

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju 
bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.  

 


