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Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 
49. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko - srijemske županije broj 9/21) 
dana 01. lipnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se: 

- način isplate i uvjeti za dobivanje naknade plaće za dobrovoljne vatrogasce koji se u 
radnom odnosu, za vrijeme provedeno u vatrogasnoj intervenciju na području Općine 
Tordinci,
 - visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, 
za vrijeme provedeno u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Tordinci. 

Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju na vatrogasnoj 

intervenciji na području Općine Tordinci za vrijeme radnog vremena, ostvaruju sva prava iz 
radnog odnosa, a poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio od Općine 
Tordinci kada je vatrogasni zapovjednik Općine Tordinci  izdao zapovijed za angažiranje 
vatrogasaca. 

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnoj 
intervenciji poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju pravo na naknadu od 
Općine Tordinci u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji na području 
Općine Tordinci kada je vatrogasni zapovjednik Općine Tordinci izdao zapovijed za 
angažiranje vatrogasaca. 

Poslodavac je dužan Općini Tordinci podnijeti zahtjev za naknadu plaće iz stavka 1. i 
2. ovog članka u roku od 30 dana od dana kada su dobrovoljni vatrogasci bili angažirani, s 
priloženim obračunom isplaćene plaće za mjesec u kojem su angažirani dobrovoljni 
vatrogasci te potvrdom o angažiranju dobrovoljnih vatrogasaca 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. 

Članak 3.

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj 
intervenciji ili vatrogasnoj vježbi na području Općine Tordinci, a za koju je vatrogasni 
zapovjednik Općine Tordinci izdao zapovijed za angažiranje vatrogasaca, imaju pravo na 
naknadu od Općine Tordinci.

 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, te dokaz da je u vrijeme 
intervencije imao status nezaposlene osobe. 

Zahtjev za naknadom iz prethodnog stavka podnosi se Općini Tordinci, najkasnije u 
roku od 30 dana od završetka vatrogasne intervencije. 

Članka 4.
Visina naknade iz članka 2. i 3. utvrđuje se u visini prosječne naknade za obavljanje 

poslova profesionalnog vatrogasca u Republici Hrvatskoj. 

Članak 5.
Naknade utvrđene ovom Odlukom isplaćivat će se iz Proračuna Općine Tordinci, a 

temeljem odobrenja Općinskog načelnika Općine Tordinci. 

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko - srijemske županije. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 
visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (KLASA: 021-05/13-01/58, URBROJ: 2188/13-13-
01 od dana 08.03.2013. godine). 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                             Davor Adžić, dr.med.vet


