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Načelnik Općine Berek na temelju čl. 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“
RH broj: 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 – proč. tekst, 174/04 i 38/09), i članka 45. Statuta
Općine Berek („Službeni glasnik“ br. 02/09) dana 25. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama
dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Berek
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za
dobrovoljne vatrogasce Vatrogasne zajednice Općine Berek za sudjelovanje u vatrogasnim
intervencijama na području Općine Berek i to slijedećim redom:
- Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Općine
Berek ako je na njenom području obavljena vatrogasna intervencija.
- Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri sata, imaju pravo na
neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo
na naknadu plaće za to vrijeme od Općine Berek ako je na njenom području obavljena
vatrogasna intervencija.
- Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine Berek ako je na njenom području
obavljena vatrogasna intervencija.
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji na području općine Berek za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu
plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji na području Općine Berek, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 30,00 kuna
po satu.
Članak 4.
Naknada iz članka 3. ove Odluke ne može biti manja od naknade za obavljanje
poslova profesionalnog vatrogasca, a određuje se na temelju osnovne mjesečne plaće
profesionalnog vatrogasca podijeljene sa brojem radnih sati u mjesecu i pomnožene sa brojem
sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Berek.
Ukoliko je naknada iz članka 3. manja od naknade za obavljanje poslova
profesionalnog vatrogasca, isplatit će im se naknada sukladno stavku 1. ovog članka.
Članak 5.
Sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Berek, a
isplaćuje ih Vatrogasna zajednica Općine Berek na temelju zapisnika o obavljenoj vatrogasnoj
intervenciji.
Radi ostvarivanja prava propisanih ovom Odlukom, dobrovoljni vatrogasci moraju
priložiti ovjerenu potvrdu od nadležnog vatrogasnog zapovjednika sa slijedećim podatcima:
 Ime i prezime te OIB,
 Vrijeme provedeno na vatrogasnoj intervenciji,
 Vrijeme izbivanja s radnog mjesta,
 Naziv ili tvrtku poslodavca,
 Područje na kojem se obavljala intervencija,
 Potvrdu o nezaposlenosti (dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku“ općine Berek.
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