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Vatrogasna zajednica općine Garčin temeljem članka 26. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", 
broj 125/19.), članka 3. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog, odnosno općinskog 
vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog 
zapovjednika („Narodne novine” br. 39/21) te temeljem članka 35. Statuta Vatrogasne zajednice općine 
Garčin te Odluke Predsjedništva VZO-e Garčin od 7.12.2022. godine o objavi javnog poziva za 
imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika, objavljuje  
 
 

JAVNI POZIV 
 

 
za izbor i imenovanje 

općinskog vatrogasnog zapovjednika (1 izvršitelj - m/ž) na mandat od 5 godina 
 
 
Vatrogasni zapovjednik općine Garčin dobrovoljno obavlja poslove zapovjednika.  
 
Poslovi zapovjednika su: 

– organizira vatrogastvo na području jedinice lokalne samouprave uz suradnju s jedinicama lokalne 

samouprave na temelju prethodno izrađenog vatrogasnog plana na županijskoj razini 

– provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području jedinice lokalne samouprave 

– vodi vatrogasne intervencije na području jedinice lokalne samouprave kada vatrogasne snage 
postrojbe koja je prva izašla na intervenciju nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj 

– donosi operativni plan vatrogasnih intervencija na području jedinice lokalne samouprave 

– sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se stavljaju na raspolaganje 

županijskom vatrogasnom zapovjedniku  

– zajedno s predsjednikom predlaže predsjedništvu vatrogasne zajednice grada, područja odnosno 
općine  financijski plan 

– obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području jedinice lokalne samouprave 

– obavlja druge stručne i operativne poslove bitne za dobru organiziranost i osposobljenost 
vatrogastva na području jedinice lokalne samouprave. 

 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:  
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili druge adekvatne 

isprave)  
- presliku svjedodžbe/diplome (najmanje srednja stručna sprema)  
- uvjerenje o osposobljenosti-zvanju u vatrogastvu (najmanje vatrogasnog časnika)  
- presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i 

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

najmanje 3 godine  
- uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove  
- dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima B kategorije (preslika)  
- uvjerenje o nekažnjavanju 
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Ostali uvjeti za kandidate:  
- da je sa prebivalištem na području Općine Garčin  
- te da je iz redova članica VZO Garčin.  

 
 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na 
muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog poziva.  
Kandidati prijavom na javni poziv pristaju da VZO-e, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na 
temelju ovog natječaja obraduje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih 
osoba za provedbu javnog poziva.  
VZO-e s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih 
tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, 
otkrivanja, gubitka ili oštećenja.  

 
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog poziva, s naznakom:  
"Za javni poziv — Zapovjednik VZO Garčin ” putem pošte na adresu:  
Vatrogasna zajednica općine Garčin, Ulica kralja Tomislava 99, Garčin, 35212 Garčin ili na službenu 
mail adresu VZO Garčin: vzo.garcin@gmail.com  
 
 
Dan objave javnog poziva smatra se danom objave na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne 
zajednice!  
 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

 
 
 
 
 
 

U Garčinu, 8. prosinca 2022.godine
 
 
 
 
      Predsjednik Vatrogasne zajednice općine Garčin 

 
 
 
 
 
 

Marko Ivanišić, vatrogasni časnik I.klase 
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