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Osobni podaci  

Prezime / Ime  Kovaček Stjepan
Adresa(e) Preloška 3, 

Telefonski broj(evi) 042/830-367

E-mail stefo@dvd.hr

Državljanstvo hrvatsko 

Datum roñenja 9. siječnja 1977.

Spol muški 
  

Radno iskustvo  
  

Datumi travanj 2001

Zanimanje ili radno mjesto Tajnik vatrogasne zajednice županije / Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

Glavni poslovi i odgovornosti - voditelj Stru
- obavljao administrativne poslove vezane za rad Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva te 

povjerenstva i radnih odbora
- u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom radio na svim planovima i 

se kao prijedlog daju na odobrenje i usvajanje nadležnim tijelima,
- u suradnji s predsjednikom izra

propise za zaposlenike Zajednice,
- koordinacija rada 
- organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja 600
- organizacija masovnih javnih manifestacija
- pripremanje i objava glasila, sadržaja na Web stranicama

Ime i adresa poslodavca Vatrogasna zajednica Var
Trenkova 44, 42 000 Varaždin

  

Datumi ožujak 2011

Zanimanje ili radno mjesto Županijski vatrogasni zapovjednik

Glavni poslovi i odgovornosti - odgovoran je za stanje organiziranosti, osposobljenosti i intervencijsku spremnost 
vatrogasnih postrojbi na podru

- u slučaju predvi
drugih žurnih službi na podru

- provodi
osposobljenoš

- organizira i 
- prati ostvarivanje zaklju

organizaciju, osposobljavanje, prov
vatrogasnim zajednicama,

- priprema planove i programe vezane za provedbu zaštite od požara na podru
- priprema i izra

područ

- koordinira rad op
- surañuje sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima drugih županija, na

vatrogasne zajednice i glavnim vatrogasnim zapovjednikom,
- priprema sjednice Zapovjedništva i predsjedava istim

Ime i adresa poslodavca Vatrogasna zajednica Varaždinske županije
Trenkova 44, 42 000 Varaždin

ek Stjepan  
, 42 233 Sveti ðurñ 

367 Broj mobilnog 
telefona 

091/112 00 08

stefo@dvd.hr 

nja 1977. 

travanj 2001. – ožujak 2011.  

Tajnik vatrogasne zajednice županije / Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

voditelj Stručne službe Zajednice 
obavljao administrativne poslove vezane za rad Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva te 
povjerenstva i radnih odbora 
u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom radio na svim planovima i 
se kao prijedlog daju na odobrenje i usvajanje nadležnim tijelima, 
u suradnji s predsjednikom izrañivao prijedloge potrebnih dokumenata vezane za zakonske 
propise za zaposlenike Zajednice, 
oordinacija rada 160 vatrogasnih organizacija u svakom segmentu vatrogastva

organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja 600-njak osoba godišnje
organizacija masovnih javnih manifestacija 
pripremanje i objava glasila, sadržaja na Web stranicama 

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije 
Trenkova 44, 42 000 Varaždin 

2011. - danas 

Županijski vatrogasni zapovjednik 

odgovoran je za stanje organiziranosti, osposobljenosti i intervencijsku spremnost 
vatrogasnih postrojbi na području Varaždinske županije, 
u slučaju predviñenim Zakonom o vatrogastvu, rukovodi složenijim intervencijama vatrogasnih i 
drugih žurnih službi na području županije, 
provodi stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi, njihovom opremljenoš
osposobljenošću, 
organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje prosječno 600 vatrogasaca 
prati ostvarivanje zaključaka Skupštine, Predsjedništva i Zapovjedništva Zajednice vezanih za 
organizaciju, osposobljavanje, provjeru sposobnosti ljudi i opreme u op
vatrogasnim zajednicama, 
priprema planove i programe vezane za provedbu zaštite od požara na podru
priprema i izrañuje različitu plansku dokumentaciju za jedinice lokalne i podru
područja zaštite i spašavanja; 
koordinira rad općinskih i gradskih vatrogasnih zapovjedništava, 

ñuje sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima drugih županija, na
vatrogasne zajednice i glavnim vatrogasnim zapovjednikom, 
priprema sjednice Zapovjedništva i predsjedava istima, 

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije 
Trenkova 44, 42 000 Varaždin 

091/112 00 08 

Tajnik vatrogasne zajednice županije / Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika 

obavljao administrativne poslove vezane za rad Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva te 

u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom radio na svim planovima i programima koji 

ivao prijedloge potrebnih dokumenata vezane za zakonske 

svakom segmentu vatrogastva 
njak osoba godišnje 

odgovoran je za stanje organiziranosti, osposobljenosti i intervencijsku spremnost 130 

rukovodi složenijim intervencijama vatrogasnih i 

hovom opremljenošću i 

vatrogasaca godišnje, 
aka Skupštine, Predsjedništva i Zapovjedništva Zajednice vezanih za 

jeru sposobnosti ljudi i opreme u općinskim i gradskim 

priprema planove i programe vezane za provedbu zaštite od požara na području županije, 
itu plansku dokumentaciju za jedinice lokalne i područne samouprave iz 

uje sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima drugih županija, načelnikom Hrvatske 



  

Obrazovanje i osposobljavanje  
  

Datumi ožujak 2002. – siječanj 2006. 

Naziv dodijeljene kvalifikacije Diplomirani inženjer sigurnosti – smjer „zaštita od požara“ 
 

Glavni predmeti / stečene 
profesionalne vještine 

Odslušao i položio ispite iz područja: Zaštita od požara i eksplozija, Stožerno zapovijedanje, 
Vatrogasna operativa, Zaštita okoliša, Civilna zaštita, Tjelesna zaštita, Protueksplozijska zaštita, 
Grañevinske mjere zaštite, Opasne radne tvari, Kontrola kvalitete, Osiguranje i reosiguranje, 
Upravljanje kvalitetom, Upravni postupak, Andragogija.  
Naslov diplomskog rada: „Taktika gašenja požara naftnih bušaćih postrojenja“. 

Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Visoka škola za sigurnost 
I. Lučića 5, 10 000 Zagreb  

  

Datumi rujan 1995. – siječanj 2000. 

Naziv dodijeljene kvalifikacije Informatičar 

Glavni predmeti / stečene 
profesionalne vještine 

Odslušao i položio ispite iz područja: Organizacija poduzeća, Operacijski sustavi, Računalne 
komunikacije, Komunikologija, Vjerojatnost i statistika, Organizacija obrade podataka, Graña 
računalnih sustava, Strukturiranje poslovnih informacija, Automatizacija uredskog poslovanja. 
Naslov diplomskog rada: „Marketing neprofitnih organizacija na primjeru dobrovoljnih vatrogasnih 
društava“ 

Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Fakultet organizacije i informatike 
Smjer: Obrada podataka  

   Pavlinska 2, 42 000 Varaždin  
  

Datumi rujan 1991. – lipanj 1995. 

Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Rudarska i kemijska škola 
Hallerova aleja 4, 42 000 Varaždin 

  

Osobne vještine i 
kompetencije 

 

  

Materinski jezik(ci) Hrvatski jezik 
  

Drugi jezik(ci)  

Samoprocjena  Razumijevanje Govor Pisanje 

Europska razina (*)  Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija  

Engleski jezik  C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik B2 
Samostalni 

korisnik  C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik 

Slovenski jezik  C1 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik B2 Samostalni 
korisnik  

B2 Samostalni 
korisnik  

Njemački jezik  A2 Temeljni korisnik  A2 Temeljni korisnik  A1 Temeljni korisnik  A2 Temeljni korisnik  A1 Temeljni korisnik  

 (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike  

  

Društvene vještine i kompetencije - dobre komunikacijske vještine pri verbalnoj i pisanoj razmjeni ideja i informacija 

- prezentacijske vještine razvijene kroz 15-godišnje iskustvo u predavanju pri osposobljavanjima i  
  seminarima 

- orijentiranost na zadatak 

- otpornost na rad pod pritiskom 
  

Organizacijske vještine i kompetencije - iskustvo u individualnom i timskom radnom okruženju (voñenje i sudjelovanje u radu više različitih  
  tijela na meñunarodnoj, nacionalnoj i nižim razinama) 

- smisao za organizaciju i planiranje (sudjelovanje u voñenju meñunarodnih projekata poput 13.  
  Meñunarodnog vatrogasnog natjecanja CTIF-a u Varaždinu 2005.)  

  



Računalne vještine i kompetencije Aktivno i vješto korištenje Microsoft Office paketa (Word, Excel, Power Point, Access, Internet i 
Outlook) – ispiti položeni u okviru studija informatike 
Vješto korištenje aplikacija za izradu Web stranica (izradio Web stranice više organizacija), kao i CMS 
sustava (sustav za upravljanje sadržajem Web stranica) 

  

Druge vještine i kompetencije Završen program usavršavanja iz područja upravljanja mehanizmima civilne zaštite na razini 
Europske unije („CMI“) 2012. 

Zvanje u vatrogastvu „viši vatrogasni časnik 1. klase“ stečeno u lipnju 2010. 

Položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima 2007. 
 

Završen program stručnog usavršavanja u Bruxellesu iz područja europskih integracija 2007. 

Status vatrogasnog suca Hrvatske vatrogasne zajednice od 1999. (meñunarodni sudac na 
predstojećem Meñunarodnom vatrogasnom natjecanju u Francuskoj 2013., uz sudjelovanje u 4 druga 
meñunarodna vatrogasna natjecanja CTIF-a na različitim dužnostima) 

Aktivno bavljenje novinarstvom od 1997. (objavljeno 30-tak stručnih i 90-tak informativnih članaka u 
vatrogasnim glasilima Hrvatske, SAD-a i Velike Britanije) 
 

Redovno odslužio vojni rok kao pripadnik Zapovjedništva VI. Zbornog područja OSRH 
  

Hobi šport (navijač HNK-a Hajduk i Speedway Cluba Unia)   

Vozačka dozvola Da - A, B (položeno 1995.), C i E kategorije (položeno 2000.) 

  

Dodatne informacije  
 
Obiteljski status: oženjen, supruga Gordana, sinovi Filip (2005.) i Petar (2006.) 
 

Član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti ðurñ od 1992. (obnašao dužnost tajnika i predsjednika, 
a od 2001. obnašam dužnost zapovjednika) 
 

Obnašam dužnost zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Sveti ðurñ od 2001. 
 

Primljena vatrogasna odlikovanja Hrvatske vatrogasne zajednice (više odlikovanja) te vatrogasnih 
organizacija Austrije, Francuske, Italije, Njemačke, Slovenije, SAD-a i Velike Britanije 
 

Primljena druga priznanja: Priznanje Općine Sveti ðurñ za doprinos razvoju općine (2 puta) 
 


