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Na temelju članaka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.1/15 - potpuni tekst, i 3/18,
13/18 i 6/20), a u svezi sa člankom 96. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) gradonačelnik Grada Karlovca
donosi
ODLUKU
o visini, načinu obračuna i isplati naknade dobrovoljnim vatrogascima
Članak 1.
Dobrovoljni vatrogasci imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama na području
Grada Karlovca na temelju operativnih planova angažiranja i pravo na naknadu za sudjelovanje na ostalim
operativnim aktivnostima na području Grada Karlovca sukladno pisanoj zapovijedi zapovjednika Vatrogasne
zajednice Grada Karlovca.
Članak 2.
Visina naknade za dobrovoljne vatrogasce iznosi 35,00 kuna neto za svaki sat proveden na vatrogasnoj
intervenciji i/ili ostaloj operativnoj aktivnosti uvećano za pripadajuće poreze i doprinose, u skladu sa važećim
propisima.
Članak 3.
Dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji i/ili ostaloj operativnoj aktivnosti u svoje
slobodno vrijeme tijekom noći (noćni rad) dulje od četiri sata, visina naknade za sat iz članka 2. obračunava se u
dvostrukom trajanju.
Noćni rad je rad koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana.
Članak 4.
Iznos naknade iz čl. 2. ove Odluke odnosi se na sve dobrovoljne vatrogasce bez obzira na radno-pravni status, a
koji su angažirani na intervencijama i ostalim operativnim aktivnostima u njihovo slobodno vrijeme.
Dobrovoljni vatrogasac koji je u radnom odnosu, kad sudjeluje na vatrogasnoj intervenciji i /ili ostaloj operativnoj
aktivnosti na području Grada Karlovca za vrijeme radnog vremena, ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, a
poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio od Grada Karlovca.
Poslodavac je dužan Gradu Karlovcu podnijeti zahtjev za naknadu plaće iz stavka 2. 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.

Članak 5.
Obračun naknada će se vršiti na temelju izvješća iz Sustava za upravljanje vatrogasnim intervencijama (sustav
UVI) za intervencije i ostale operativne aktivnosti, ovjerenog od strane zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada
Karlovca.
Članak 6.
Obračun i isplata naknade će se vršiti na mjesečnoj bazi, najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec,
na žiro-račun dobrovoljnih vatrogasaca.
Dobrovoljni vatrogasac obavezan je otvoriti žiro-račun na koji će se naknada isplaćivati i podatke o broju računa i
banci dostaviti vatrogasnom društvu kojeg je član. Dobrovoljni vatrogasac odgovara za točnost danih podataka.
Članak 7.
Obračunska jedinica za isplatu naknade je jedan (1) sat. Za ostvarivanje prava na obračun punog sata,
minimalno vrijeme provedeno na intervenciji mora biti 30 minuta, osim za prvi sat prilikom uzbunjivanja.
Za svaki idući sat obračun se vrši na isti način.
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Članak 8.
Vatrogasna zajednica Grada Karlovca će u ime Grada Karlovca kao stvarnog obveznika voditi evidenciju, izvršiti
obračun i isplatu na račune dobrovoljnih vatrogasaca. Obračun se vrši na temelju važećih zakonskih propisa
vezanih uz poreze i doprinose.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Rješenje KLASA: 022-05/00-01/0010, URBROJ: 2133/01-0101-00-38, od 20. srpnja 2000. godine
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine i objaviti će se u
Glasniku Grada Karlovca.
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/20-01/01
URBROJ: 2133/01-03/01-20-1
Karlovac, 31.12.2020.
GRADONAČELNIK
Damir Mandić, dipl. teolog,v.r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA
ISPRAVAK
3.
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ broj 18/19) (u nastavku Odluka) u
točki II. Odluke, pod red. br. 5. umjesto »FILIP JARNEVIĆ, član Gradskog vijeća« treba stajati »DUBRAVKO
GOLUBIĆ, član Gradskog vijeća«.
PROČELNICA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Daniela Peris, struč.spec. oec.,v.r.
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GLASNIK GRADA KARLOVCA - službeni list Grada Karlovca
Glavni i odgovorni urednik : Vlatko Kovačić ,mag. iur., viši savjetnik za pravne poslove i poslove
gradonačelnika, Banjavčićeva 9 , Karlovac; tel. 047/628-105
Tehnička priprema: Ured gradonačelnika
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