REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Zagreb, 02. svibnja 2017.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje raspisuje
NATJEČAJ
za upis kandidata u Vatrogasnu školu Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja
Državne uprave za zaštitu i spašavanje u školskoj godini 2017./2018. u programe
prekvalifikacija za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar
Državna uprava za zaštitu i spašavanje upisat će 80 polaznika u programe prekvalifikacija za
zanimanja vatrogasac/vatrogasni tehničar u školskoj godini 2017./2018.
Kandidati koji se prijavljuju za upis trebaju priložiti sljedeće dokumente:
1. popunjeni obrazac – PRIJAVNICU,
(web stranica DUZS-a: www.duzs.hr, Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja),
2. presliku svjedodžbe o završnom ispitu/izradi i obrani završnoga rada/ maturi/
državnoj
maturi,
3. preslike razrednih svjedodžbi srednje škole,
4. presliku rodnog lista,
5. presliku domovnice,
6. presliku osobne iskaznice.
Navedene dokumente dostaviti na adresu:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja
Vatrogasna škola
10000 Zagreb, Ksaverska cesta 107
s naznakom “za natječaj”.
Dokumenti se mogu dostaviti poštom ili osobno (radnim danom od 10,00 do 14,00 sati).
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
Prijave kandidata primaju se do 28. srpnja 2017. godine.
Za upis u programe prekvalifikacija potrebno je umijeće plivanja.

Izbor kandidata obavit će se putem razredbenog postupka koji će se provesti od 28.
kolovoza do 08. rujna 2017. godine a uključuje:
a) psihologijsku selekciju (psihologijsko testiranje i razgovor)
b) provjeru funkcionalne i motoričke sposobnosti (Cooperov test, skok u dalj s mjesta,
"trbušnjaci", "sklekovi", skijaški čučanj)
c) vrednovanje općeg uspjeha na kraju svakog razreda srednje škole – prosjek.
Upisi će se održati 21. i 22. rujna 2017. godine.
Pravo na upis u programe prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar
imaju samo punoljetne osobe.
Početak nastave je 25. rujna 2017. godine.
O iznimnim okolnostima upisa odlučuje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Detaljne informacije o upisu, raspored kandidata za provjere, rezultati provjera i uvjeti
školovanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Državne uprave za zaštitu i spašavanje
www.duzs.hr (Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja) i na oglasnoj ploči Učilišta.

Napomena:
Temeljem članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu ("Narodne
novine", br. 80/10. ) osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora,
pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i uvjet da nije starija od 30
godina (kod prvog zaposlenja)....“.

