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O b r a z l o ž e n j e 

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 125/19), Vatrogasno vijeće 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 16.6.2020., donijelo je odluku o 
raspisivanju javnog natječaja za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, 
budući dosadašnjem zapovjedniku, mandat ističe sa danom 24.7.2020.  

Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke objavljen je 
u "Narodnim novinama“ broj 70/20 dana 19.6.2020. Rok za  podnošenje prijava na natječaj bio je 15 
dana od dana objave natječaja odnosno do 7.6.2020.  

Natječajem su bili utvrđeni sljedeći uvjeti za imenovanje: državljanstvo Republike Hrvatske, 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studiji ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara 
ili tehničkog smjera, najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 
odgovornostima, položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, da ima 
posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje 
potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela 
(glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXI.), i 
kaznena djela protiv službene dužnosti  (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom 
(„Narodne novine“ br. 125/11,144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18), da nije kažnjavana za kaznena 
djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti i imovine (glava XX.) i kaznena 
djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ 
br.110/97, 27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 
57/11, 77/11 i 143/12), znanje rada na računalu i organizacijske sposobnosti.

Natječajem su bili utvrđeni dokumenti koje su kandidati trebali priložiti uz prijavu, kako bi dokazali da 
ispunjavaju formalne uvjete za imenovanje: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne 
iskaznice ili domovnice),dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu u 
vatrogasnoj operativi (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e- radna knjižica koja se vodi 
pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim
poslovima od najmanje pet godina  koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne 
spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde 
poslodavca), dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
i petogodišnji program rada i razvoja vatrogasne postrojbe

U tekstu natječaja je također bilo navedeno da se nepotpune i nepravodobne prijave neće 
razmatrati, da se na natječaj mogu prijaviti osobe oba spola, te da se kandidati imenuju na vrijeme od 
četiri godine.

Na natječaj su se u roku prijavila dva kandidata, i to: 

1. DARIO GAUŠ, rođen 1975. godine u Rijeci, po struci magistar sigurnosti na području tehničkih 
znanosti – polje sigurnosti. 

Ima  preko 25 godina radnog iskustva u profesionalnom vatrogastvu. U razdoblju od 1994.- 2002. 
godine obavljao poslove vatrogasca i vatrogasca – vozača, od 2002.- 2004. godine poslove voditelja 
smjene vatrogasne postrojbe, od 2004.-2008. poslove pomoćnika zapovjednika za operativno-tehničke 
poslove, od 2008. do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika.

Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima položio je 2002. godine.
Zdravstveno je sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (priloženo uvjerenje Medicine rada 

od 27.2.2020.). 
Od 1987. godine član je DVD Klana, a zapovjednikom vatrogasne postrojbe DVD Klana postaje 

2001. godine. Od 2009. do 2013. godine bi je pomoćnik županijskog vatrogasnog zapovjednika za 
operativno rukovođenje.  Od 2013. godine ujedno je i predavač iz kolegija Oprema za gašenje požara na 
Visokoj školi za sigurnost Zagreb, a od siječnja 2016. godine u istoj školi postaje predstojnik katedre za 
zaštitu od požara. Od 2018. godine je viši predavač  na Visokoj školi menadžmenta i sigurnosti 
SECURUS u Puli, te je iste godine izabran u zvanje višeg predavača u znanstvenom području tehničkih 
znanosti na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu.

U razdoblju od 2004. do danas permanentno se stručno osposobljava i usavršava. Tako 2004. 
godine prolazi obuku za rukovanje i održavanje vatrogasne auto-ljestve, kao i tečaj iz područja 
sprječavanja širenja oružja za masovno uništavanje. Iste godine  završava i obuku spašavanja iz dubina 
i visina (alpinističke tehnike spašavanja u vatrogastvu) i stječe zvanje instruktora za spašavanje iz 
dubina i visina.  2005. godine završava obuku Visokotlačni sustav za gašenje i hladno rezanje, a 2006. 
godine prolazi tečajeve iz područja kriznog menadžmenta, iz područja vatrogasnih sprava i opreme te iz 



područja vatrogasne taktike. 2007. godine postaje CFBT instruktor i instruktor ronjenja. 2008. godine 
osposobljava se za upotrebu i održavanje mjernih uređaja za ispitivanje dušnih aparata i kemijskih 
odjela, te prolazi tečaj Menadžment u gašenju požara otvorenog prostora širih razmjera. 2009. godine 
prolazi tečaj Taktičke ventilacije, 2010. godine prolazi tečaj Dišni aparat na komprimirani kisik, Taktička 
ventilacija – Nadtlačna ventilacija, te stječe proširena znanja iz područja podučavanja i obuke 
vatrogasaca i iz područja kriznog menadžmenta. Od 2011. godine do danas prolazi tečajeve kojima 
stječe proširena znanja iz područja sigurnosnih aspekata spasilačkih misija, iz područja kriznog 
menadžmenta i sl.

Do sada je objavio nekoliko stručnih radova, te sudjelovao u izradi priručnika za osposobljavanje 
vatrogasaca.

Aktivno se služi engleskim jezikom, kao i računalom (MS Office paket).
Priložio je traženu dokumentaciju.

2. HINKO MANCE, rođen 1968. godine u Rijeci, po struci dipl. inženjer drvne industrije.
Ima preko 31 godinu radnog iskustva, od čega u profesionalnom vatrogastvu preko 24 godine. U 

razdoblju od 1996. – 2000. godine zapošljava se u tadašnjem Odjelu za vatrogastvo PU Primorsko-
goranske na radnom mjestu zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe. Od 2000. godine zaposlen je u 
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke, i to od 2000. – 2008. na poslovima zamjenika zapovjednika, a 
od 2009. do danas na poslovima zapovjednika postrojbe.

Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima položio je 1998. godine. 
Također ima položen i državni stručni ispit za pristava I. vrste zvanja.

Zdravstveno je sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (priloženo uvjerenje Medicine rada 
od 5.6.2020.). 

Tijekom rada u vatrogasnoj postrojbi permanentno se stručno usavršava na raznim tečajevima i 
seminarima u zemlji i inozemstvu.  U organizaciji britanskog Cranfield University i Odjela civilne zaštite 
MUP-a 2000. godine završava tečaj za rukovođenje u slučaju katastrofa, a 2004. godine stručno se 
usavršava za spašavanje iz visina i dubina. 2006. godine sudjeluje na seminaru o upravljanju projektnim 
ciklusom u organizaciji Grada Rijeke i Ministarstva za europske integracije. U sklopu Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje 2010. godine prolazi stručno usavršavanje za člana stožera zaštite i spašavanja, a 
2013. godine prolazi stručno usavršavanje za voditelja intervencija za navođenje zrakoplova.

Član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrata. 
U razdoblju od 2012.-2015. godine bio je predavač iz predmeta: Ustroj i taktika vatrogastva, 

Zapovijedanje i rukovođenje vatrogasnim intervencijama, Procjena  i upravljanje zaštitom od požara na 
Veleučilištu u Rijeci, a u razdoblju od 2012.-2016. godine bio je i predavač iz predmeta "Opasne tvari" u 
Ustanovi za obrazovanje odraslih Vatrogasne škole Zagreb.

Dobro se služi engleskim jezikom, kao i računalom (MS Office paket, GIS alati).
Priložio je traženu dokumentaciju.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 16. 
srpnja 2020. razmatralo je pristigle prijave i utvrdilo da oba kandidata, Dario Gauš i Hinko Mance,
ispunjavaju uvjete za radno mjesto zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Na temelju članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Vatrogasno vijeće 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 
zapovjednika Mladena Šćulca, predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke da se za zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na vrijeme od pet godina imenuje HINKO MANCE, diplomirani 
inženjer drvne industrije (u privitku: prijedlog odluke Vatrogasnog vijeća sa sjednice održane 16. srpnja 
2020. godine i prethodna suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika.).
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Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine“ broj 125/19), 
članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i članka 58. Statuta Grada Rijeke 
("Službene "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada 
Rijeke, _______________2020. godine, donio je sljedeću 

O D L U K U 

o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke 

I.

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na vrijeme od pet godina 
imenuje se HINKO MANCE.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke".

KLASA: Gradonačelnik
URBROJ:
Rijeka, mr.sc. Vojko Obersnel
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