
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

Sukladno Članku 4. Pravilnika o postupku izbora Županijskog vatrogasnog zapovjednika i 

zamjenika Županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada 

Zagreba, NN 27/2021 (17.03.2021.),  u »Narodnim novinama«, na stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, na internetskim stranicama Vatrogasne zajednice Zagrebačke  županije i Hrvatske 

vatrogasne zajednice objavljen je javni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog 

zapovjednika, mandat na 5 godina. 

 

Postupak imenovanja županijskog vatrogasnog zapovjednika vršit će se sukladno odredbama 

Zakona o vatrogastvu (NN125/2019), Pravilnika o postupku izbora Županijskog vatrogasnog 

zapovjednika i zamjenika Županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog 

zapovjednika Grada Zagreba (NN 27/2021) te Pravilnika o radu Vatrogasne zajednice 

Zagrebačke županije. 

 

Opis poslova radnog mjesta: 

– zastupa i predstavlja Zajednicu 

– uz predsjednika odgovara za zakonitost rada Zajednice  

– uz predsjednika zajednice odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg 

financijskog izvješća  

– predlaže dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja sjednica kojima predsjeda,  

– predlaže zaključke i potpisuje odluke, i druge akte koje donose tijela kojima je na čelu, 

– postupa u skladu s vatrogasnim planom županije  

– provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području županije 

– vodi vatrogasne intervencije na području županije kada vatrogasne snage jedinice 

lokalne samouprave nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj odnosno kada ocijeni da 

je događaj od interesa za županiju  

– izrađuje prijedlog Vatrogasnog plana županije kojeg usvaja Skupština Zagrebačke 

županije 

– daje prethodnu suglasnost na vatrogasne planove općina gradova  područja Zagrebačke 

županije 

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

raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku 

– zajedno s predsjednikom vatrogasne zajednice predlaže predsjedništvu vatrogasne 

zajednice županije financijski plan i opće akte 

– upravlja radom stručne službe Zajednice,  

– obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području županije  

– obavlja druge stručne i operativne poslove bitne za dobru organiziranost i 

osposobljenost vatrogastva na području županije  

– predlaže predstavnika Zajednice u vatrogasnim vijećima javnih vatrogasnih postrojbi sa 

područja Zagrebačke županije 

– zajedno sa predsjednikom daje svoju prethodnu suglasnost na izradu statuta članica 

Zajednice, 



– odgovoran je za intervencijsku spremnost, organiziranost i osposobljenost vatrogastva na 

razini županije, a može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja županije 

sukladno županijskom vatrogasnom planu da intervenira na izvanrednom događaju na 

području županije. 

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima.  

 

 

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  


