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Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 45.
Statuta Općine Lokvičići („Službeni glasnik općine Lokvičići“ br. 04/21) Općinski načelnik
općine Lokvičići dana 24.05. 2022. godine donosi
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA DOBROVOLJNE VATROGASCE U
VATROGASNIM INTERVENCIJAMA NA PODRUČJU OPĆINE LOKVIČIĆI
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se visina i uvjeti naknade za dobrovoljne vatrogasce kad sudjeluju
u vatrogasnim intervencijama na području Općine Lokvičići ( u daljnjem tekstu: vatrogasne
intervencije).
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasac koji je u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji za
vrijeme radnog vremena, ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, a poslodavac ostvaruje pravo
na povrat plaće koju je isplatio od Općine Lokvičići.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasac koji je u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji
poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri sata, ima pravo na naknadu u dvostrukom
trajanju od vremena provedenog na intervenciji od Općine Lokvičići.
Članak 4.
Dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji ili
vatrogasnoj vježbi ima pravo na naknadu od Općine Lokvičići.
Članak 5.
Visina naknade iz članka 2. ove Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s radnog mjesta
zbog vatrogasne intervencije.
Visina naknade iz članka 3. i članka 4. ove Odluke jednaka je vrijednosti jednog sata
profesionalnog vatrogasca koji je zaposlen u dobrovoljnom vatrogasnom društvu i ne može
biti manja od prosječne naknade za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca u Republici
Hrvatskoj.
Članak 6.
Pravo na naknadu u smislu ove Odluke ostvaruje se na osnovi pisanog zahtjeva koji se
podnosi Općini Lokvičići u roku od 30 dana od kad je dobrovoljni vatrogasac bio angažiran, s
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priloženim obračunom isplaćene plaće za mjesec u kojem je bio angažiran dobrovoljni
vatrogasac te potvrdom o angažiranju dobrovoljnog vatrogasca koju izdaje nadležno
dobrovoljno vatrogasno društvo sukladno zapovijedi nadređenog vatrogasnog zapovjednika, a
isplatna lista odnosno obračun isplaćene plaće mora biti izrađen sukladno potvrdi o
angažiranju.
Pisani zahtjev se podnosi pojedinačno za svakog dobrovoljnog vatrogasca.
Članak 7.
Zahtjev za naknadu iz članka 2. i članka 3. ove Odluke podnosi poslodavac koji uz zahtjev
obavezno prilaže potvrdu ovjerenu od zapovjednika vatrogasnih postrojbi kada je, gdje i
koliko sati dobrovoljni vatrogasac sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji i potvrdu o visini
plaće koju bi dobrovoljni vatrogasac zaradio da je radio u vrijeme dok je sudjelovao u
vatrogasnoj intervenciji.
Zahtjev za naknadu iz članka 4. ove Odluke podnosi zapovjednik Vatrogasne zajednice, a u
zahtjev se obavezno prilaže potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu
nezaposlenosti koja ne smije bili starija od 10 dana od dana vatrogasne intervencije.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lokvičići“.
Općinski načelnik
Branko Knezović, upr.iur.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 007-01/22-01/01
URBROJ: 2181-29-02-22-1
Lokvičići, 24.05.2022. godine
Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20) i članka 45.Statuta općine Lokvičići («Službeni glasnik općine Lokvičići» br. 04/21),
Općinski načelnik dana 24.05.2022. donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Lokvičići u Nadzorni odbor Vodovoda Imotske
krajine d. o. o. Imotski
Članak 1.
Za predstavnika Općine Lokvičići u Nadzorni odbor Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski
imenuje se:
IVICA JURIĆ-KAĆUNIĆ
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku
Općine Lokvičići“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Branko Knezović upr.iur
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