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Na temelju članaka 13. i 14. Zakona o zaštiti od 
požara (Narodne novine, broj 92/10) i članka 46. 
Statuta Općine Brela („Glasnik – službeno glaslo 
Općne Brela“) općinski načelnik Općine Brela 27. 
listopada 2022. godine donosi

ODLUKU 
o donošenju Plana zaštite od požara za 

područje Općine Brela 

I.
Donosi se Plan zaštite od požara za područje 

Općine Brela izrađen od strane tvrtke ZAST d.o.o, 
iz Splita u prosincu 2021. godine.

II.
Plan zaštite od požara iz točke I. ove Odluke 

sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u „Glasniku. – službenom glasilu Općine 
Brela““.

KLASA: 024-01-01/22-01/376
URBROJ: 2181-19-01/22-01/1
BRELA, 27. listopada 2022. godine

 
                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                             Stipe Ursić

Temeljem članka 96. stavka 5. Zakona o 
vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19) i 
članka 46.  Statuta Općine Brela („Glasnik-službeno 
glasilo Općine Brela“ broj 2/22) općinski načelnik 
dana 27. listopada 2022. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za dobrovoljne 

vatrogasce koji sudjeluju u 
vatrogasnim intervencijama na 

području općine Brela

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se: 

a) način isplate i uvjeti za dobivanje naknade 
plaće za dobrovoljne vatrogasce koji su u radnom 
odnosu, za vrijeme provedeno u vatrogasnoj 
intervenciji na području općine Brela,

b) način isplate i uvjeti za dobivanje naknade za 
dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, 
za vrijeme provedeno u vatrogasnoj intervenciji na 
području općine Brela.

Članak 2. 
Vatrogasna intervencija je događaj na koji se 

upućuju vatrogasci vatrogasne postrojbe DVD 
općine Brela temeljem dojave iz vatrogasnog 
operativnog centra (VOC), Centra 112, policijske 
uprave/postaje  i/ili drugim putem, a temeljem 
zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom 

odnosu, kad sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji na 
području općine Brela za vrijeme radnog vremena, 
ostvaruju sva prava iz radnog odnosa pa tako imaju 
i pravo na naknadu plaće od Općine Brela.

Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće 
od Općine Brela, koju je isplatio zaposleniku –
vatrogascu, a temeljem zapovjedi nadležnog 
vatrogasnog zapovjednika o sudjelovanju u 
vatrogasnoj intervenciji.

Članak 4. 
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, 

kada sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji poslije
radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri 

sata, imaju pravo na naknadu u dvostrukom trajanju 
od vremena provedenog na intervenciji, od Općine 
Brela na čijem je području obavljena vatrogasna 
intervencija, a temeljem zapovjedi nadležnog 
vatrogasnog zapovjednika.

Članak 5. 
Poslodavac je dužan Općini Brela podnijeti 

zahtjev za naknadu plaće iz članka 1. i 3. ove Odluke, 
u roku od 30 dana od dana kad je dobrovoljni 
vatrogasac bio angažiran, s priloženim obračunom 
isplaćene plaće za mjesec u kojem je angažiran, te 
potvrdom o sudjelovanju u vatrogasnoj intervenciji, 
koju izdaje DVD Općine Brela sukladno zapovijedi 
nadređenog vatrogasnog zapovjednika. Isplatna 
lista odnosno obračun isplaćene plaće mora biti 
izrađen sukladno potvrdi o angažiranju.

Članak 6. 
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom 

odnosu, kada sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji 
ili vatrogasnoj vježbi, imaju pravo na naknadu 
od Općine Brela, na čijem je području obavljena 
vatrogasna intervencija odnosno vježba, u visini 
prosječne naknade za obavljanje za poslova 
profesionalnog vatrogasca u Republici Hrvatskoj. 
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Pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog 
članka ostvaruje se temeljem obrazloženog 
i dokumentiranog zahtjeva Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva, uz koji se  za svakog 
dobrovoljnog vatrogasca koji je sudjelovao u 
vatrogasnim intervencijama prilaže potvrda o 
vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne intervencije. 

Zahtjev za naknadu iz prethodnog članka 
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Brela, najkasnije u roku od 30 dana od završetka 
vatrogasne intervencije uz priloženu potvrdu 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu 
nezaposlene osobe ili potvrdu obrazovne institucije 
ako se radi o studentu, koja ne smije biti starija od 
deset dana od vatrogasne intervencije. 

Članak 7.
Visina naknade iz članka 3. i 6. ove Odluke ne 

može biti manja od prosječne naknade za obavljanje 
poslova profesionalnog vatrogasca u Republici 
Hrvatskoj.

Visina naknade iz članka 3. i 6. ove Odluke 
određuje se u bruto iznosu od 100,00 kuna po satu 
(753,00 eur-a).

Obračunska jedinica za isplatu naknade iz članka 
3. i 6. ove Odluke je 1 (jedan) puni sat, a naknada 
se neće obračunavati ako intervencija započeta u 
sljedećem satu traje kraće od 30 (trideset) minuta. 

Članak 8. 
Naknade utvrđene ovom Odlukom isplaćivat će 

se iz proračuna Općine Brela, a temeljem odobrenja 
općinskog načelnika.

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Glasniku – službenom glasilu Općine 
Brela“.

KLASA: 024-01-01/22-01/377
URBROJ: 2181-19-01/22-01/1
Brela, 27.10.2022.

                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                            Stipe Ursić
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