
 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KUKURUAZARI 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) i članka 34. Statuta 

Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14.) Općinska načelnica Općine Donji 

Kukuruzari dana 02. siječnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za 

sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama 

na području Općine Donji Kukuruzari 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom odlukom propisuje se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne 

vatrogasce koji: 

 - su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Donji 

Kukuruzari 

 - nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Donji 

Kukuruzari 

 

Članak 2. 

 

 Ostvarivanje prava na naknadu utvrđuje Općinska načelnica Općine Donji Kukuruzari 

izdavanjem odgovarajućeg odobrenja. 

 

Članak 3. 

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 Donji Kukuruzari ili Hrvatske vatrogasne zajednice, ovisno o 

tome koji je vatrogasni zapovjednik izdao zapovijed za angažiranje vatrogasaca. 

 

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 Donji Kukuruzari ili Hrvatske vatrogasne 

zajednice, ovisno o tome koji je vatrogasni zapovjednik izdao zapovijed za angažiranje vatrogasaca. 

 
Poslodavac je dužan Općini Donji Kukuruzari ili Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici podnijeti 

zahtjev za naknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana kad je dobrovoljni 

vatrogasac bio angažiran, s priloženim obračunom isplaćene plaće za mjesec u kojem je 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. 

 
 Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na 

području Općine Donji Kukuruzari poslije radnog vremena, imaju pravo na neradne sate u 

dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće ukoliko to 

zatraži poslodavac. 

Članak 4. 

 

 Pravo na isplatu novčane naknade utvrđene ovom Odlukom ostvaruje dobrovoljni vatrogasac 

koji nije u radnom odnosu koji uz zahtjev obavezno mora priložiti potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Donji Kukuruzari o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji, te potvrdu 

Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu učenika ili studenta. 

 

Članak 5. 

 

 Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj 

intervenciji određuje se na način da se pomnoži broj sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji sa 25 

kn po satu.  

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnim stranicama Općine 

Donji Kukuruzari http://www.donji-kukuruzari.hr 

 

 

KLASA   : 402-08/20-01/03 

URBROJ : 2176/07-03/1-20-1 

 

U Donjim Kukuruzarima, 02. siječnja 2020. godine 

 

                                                                                                     Općinska načelnica 

 

                                                                                                        Lucija Matković 

http://www.donji-kukuruzari.hr/

