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Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) i članka 
30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 4/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
je na svojoj 27. sjednici održanoj 26. 6. 2020. godine donijelo

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE VELA LUKA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja Općine Vela Luka u području prirodnih nepogoda.
Plan je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave ove Odluke u Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/20-03/247 
URBROJ: 2138/05-02-20-01 
Vela Luka, 29. 6. 2020. godine
 Predsjednik Općinskog vijeća: 
 Zoran Manestar

I	 UVOD
Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19), u daljnjem tekstu Zakon, uređuju 

se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, Registar šteta od prirodnih nepogoda, te druga pitanja u vezi s dodjelom 
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Zakon je u članku 16. odredio da se radi ublažavanja i djelomičnog uklanjanja prirodne nepogode osiguravaju i planiraju 
novčana sredstva, određuje njihova namjena i način dodjele.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne (regionalne) samouprave do 30. 11. tekuće godine 
donosi Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih 
nepogoda.

Člankom 17. stavkom 2. određeno je da Plan djelovanja sadržava:
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode;
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i 

stradanja stanovništva;
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovog Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i 

stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.
Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi 

predstavničkom tijelu do 31. 3. tekuće godine izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.
Zakon je u članku 3. odredio što se smatra prirodnom nepogodom, a od tako pobrojanih se na područje Općine Vela Luka 

odnose:
- potres
- olujni i orkanski vjetar
- požar
- suša
- tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom
- mraz.

U istom članku Zakon određuje da se prirodnom nepogodom smatraju i “druge pojave takvog opsega koje, ovisno o mjesnim 
prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području”, pa se ovim Planom djelovanja prirodnom nepogodom 
karakterističnom za centralno naselje Vela Luka određuje pojava “šćige”.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog 
općinskog načelnika odnosno gradonačelnika, u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 3. stavka 4. Zakona.

Taj članak 3. stavak 4. Zakona određuje: “Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete 
najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen 
najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost 
imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.
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Ispunjenje tih uvjeta utvrđuje općinsko, odnosno gradsko, povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem 
tekstu: povjerenstvo).

Vlada Republike Hrvatske može po vlastitoj prosudbi proglasiti prirodnu nepogodu na području dviju ili više županija ili na 
cijelom području Republike Hrvatske.

Članove i broj članova povjerenstva imenuje općinsko vijeće na razdoblje od 4 godine i o njihovom imenovanju obavještava 
županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Članovima povjerenstva mogu se imenovati osobe koje imaju dobar ugled i koje raspolažu potrebnim stručnim znanjima 
(odredba članka 8. stavka 4. Zakona).

Poslovi i način izvršenja poslova povjerenstva uređeni su Zakonom i odnosnim podzakonskim aktima.

II	 POPIS	MJERA	I	NOSITELJA	MJERA	U	SLUČAJU	NASTAJANJA	PRIRODNE	NEPOGODE
U slučaju nastanka prirodne nepogode na području Općine Vela Luka provodit će se slijedeće mjere:

II.1.	Proglašenje	prirodne	nepogode
Nositelj: Općinska načelnica
Obrazloženje: Općinska načelnica može sama procijeniti da su se stekli uvjeti iz članka 3. stavka 4. Zakona, ili u tu svrhu 

zatražiti mišljenje povjerenstva ili drugih osoba, a zatim predložiti Županu dubrovačko-neretvanskom da proglasi prirodnu 
nepogodu (u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona).

II.2.	Procjena	šteta	i	prijava	u	Registar	šteta
Nositelj: Povjerenstvo Općine Vela Luka
Obrazloženje: U “Glavi IV. Proglašenje prirodne nepogode i postupanja nadležnih tijela” Zakon određuje postupovne radnje 

koje jedinica lokalne samouprave mora provesti nakon proglašenja prirodne nepogode i povjerenstvo kao njihovog izvršitelja.

II.3.	Raspodjela	sredstava	pomoći	za	ublažavanje	i	djelomično	uklanjanje	šteta	od	prirodnih	nepogoda
Nositelj: Općinska načelnica
Obrazloženje: Zakon je u članku 19. stavku 2. odredio da se novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju 

šteta od prirodnih nepogda na imovini oštećenika osiguravaju iz “državnog proračuna s proračunskog razdjela ministarstva 
nadležnog za financije, fondova Europske unije te donacija”. Zakon je u članku 20. stavku 3. odredio da su gradonačelnici i općinski 
načelnici te krajnji korisnici odgovorni za namjensko korištenje sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 
prirodnih nepogoda. Namjensko, odnosno nenamjensko korištenje opisano je Zakonom.

II.4.	Žurna	pomoć	(žurna	pomoć	Općini	Vela	Luka	i	žurna	pomoć	oštećenicima)
Nositelj: Općinska načelnica
Obrazloženje: Zakon je u “Glavi VI” odredio “način dodjele i raspodjele sredstava žurne pomoći”. Način dodjele žurne pomoći 

iz proračuna Općine Vela Luka uređeno je člankom 38. Zakona.
“Žurna pomoć se dojeljuje u slučajevima u kojima su posljedice na imovini stanovništva, pravnih osoba i javnoj infrastrukturi 

uzrokovane prirodnom nepogodom i/ili katastrofom takve da prijete ugrozom zdravlja i života stanovništva na područjima 
zahvaćenim prirodnom nepogodom” (Zakon, članak 2. stavak 1. točka 17).

II.5.	Izvješće	povjerenstva
Nositelj: Povjerenstvo Općine Vela Luka
Obrazloženje: Zakon određuje obvezu i način izvještavanja i povjerenstvo kao izvršitelja.

III	 PROCJENE	OSIGURANJA	OPREME	I	DRUGIH	SREDSTAVA	ZA	ZAŠTITU	I	SPRJEČAVANJE	STRADANJA	IMOVINE,	
GOSPODARSKIH	FUNKCIJA	I	STRADANJA	STANOVNIŠTVA

Pod procjenom osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja podrazumijevaju se saznanja o vrsti, 
količini i učinkovitosti opreme i drugih sredstava za ublažavanje i djelomično otklanjanje nastalih šteta, odnosno sprječavanja 
nastanka štete od prirodnih nepogoda.

Općina Vela Luka je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća (u kojoj su prema zadanim pravilima procjenjuje opasnost od 
potresa, požara otvorenog prostora i ekstremnih temperatura - (suša) i na temelju tih saznanja Plan djelovanja civilne zaštite kojim 
se definiraju operativne snage civilne zaštite i njihova oprema za otklanjanje nastalih šteta, kao i sredstva u privatnom vlasništvu 
koja bi se mogla staviti na raspolaganje u slučaju potrebe.

Općina Vela Luka je donijela Procjenu i Plan zaštite od požara kojima se definira stanje snaga i opreme za zaštitu od požara.
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Općina Vela Luka ima Stožer civilne zaštite s članovima imenovanima u skladu s Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada 
te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 69/19), odnosno članove Stožera po 
dužnosti čine rukovodeće osobe policijske postaje, pročelnik službe civilne zaštite Dubrovnik, vatrogasni zapovjednik, predstavnik 
Crvenog križa i ravnatelj Doma zdravlja, a članovi su još direktor Komunalnih djelatnosti d.o.o. i Komunalca d.o.o. (po odluci 
Općinskog vijeća određenima kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite), te predstavnik Hrvatske gorske službe 
spašavanja – Stanica Orebić. U skladu s istim Pravilnikom, sve ove osobe imaju formalno pravo na odlučivanje.

IV	 DRUGE	MJERE	KOJE	UKLJUČUJU	SURADNJU	S	NADLEŽNIM	TIJELIMA
IV.1. Upozoravanje na opasne vremenske pojave i davanje naputaka o mjerama civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim 

uvjetima uobičajen je dio djelovanja službe civilne zaštite Dubrovnik.
IV.2. Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara Općina Vela Luka donosi na temelju Godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije.
IV.3. Izradnja i održavanje poljskih i šumskih putova prohodnima za vatrogasnu tehniku Općina Vela Luka provodi u suradnji s 

šumoposjednicima i Hrvatskim šumama d.o.o. i na temelju godišnjih planova održavanja komunalne infrastrukture.

V	 VAŽENJE	PLANA	DJELOVANJA	I	SREDSTVA	ŽURNE	POMOĆI	KOJA	SE	PLANIRAJU	PRORAČUNOM	OPĆINE	ZA	
UBLAŽAVANJE	I	DJELOMIČNO	UKLANJANJE	POSLJEDICA	PRIRODNIH	NEPOGODA

Ovaj Plan se donosi za proračunsku 2020. godinu, a primjenjivat će se i na sljedeće godine do donošenja novog.
Zakon određuje obvezu Općinske načelnice da do 31. ožujka tekuće godine podnese Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 

Plana za proteklu godinu. Ovu obvezu Općinska načelnica može izvršiti kao dio izvješća o svom radu iz članka 35.b. stavku 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01 do 123/17).

Za 2020. godinu neće se rezervirati sredstva u proračunu Općine Vela Luka za dodjelu žurne pomoći oštećenicima, a za 
potrebe dvogodišnje projekcije proračuna prema članku 37. stavku 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/15 i 15/15) 
ovim se Planom neće rezervirati sredstva za tu namjenu ni u sljedećim godinama.

Sredstva za dodjelu žurne pomoći oštećenicima mogu se osigurati izmjenama proračuna.

VI	 PRIMJENA	JEDINSTVENIH	CIJENA	I	PRIRODA
Na svojoj sjednici od 22. 3. 2018. godine je Državno povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda donijelo Zaključak 

o prihvaćanju prosječnih cijena i prinosa poljoprivrenih kultura za razdoblje od 1. 4. 2019. do 31. 3. 2020. godine. Ovim Zaključkom 
su prihvaćene:

- cijene za procjenu štete od prirodnih nepogoda
- tablica prosječnih prinosa po kulturama i županijama

koje će se u navedenom razdoblju korisiti prilikom utvrđivanja šteta u poljoprivredi.

VII		ZAVRŠNE	ODREDBE
Administrativne poslove za povjerenstvo Općine Vela Luka obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i 

gospodarstvo.
Povjerenstvo Općine Vela Luka donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti (odredba članka 14. 

stavka 2. točke 8. Zakona). Svojim planom povjerenstvo treba izvršiti pripreme za pravovremeno izvršenje poslova iz svoje 
nadležnosti:

- razrada postupaka i metodologija prema Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine 65/19)
- način rada
- mjesto rada
- prijevoz
- informatička oprema i programi za unos podataka
- izobrazba izvršitelja administrativnih poslova, i drugo.

Određuje se 30. 6. 2020. godine kao rok za donošenje plana povjerenstva iz prethodnog ulomka.

KLASA: 021-05/20-03/247 
URBROJ: 2138/05-02-20-01
 Predsjednik Općinskog vijeća: 
 Zoran Manestar
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Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. Korčula, Put Sv. Luke 1

Broj: 364-91 
Korčula, 24. 6. 2020. godine

Povodom prijedloga direktora Društva, te na temelju suglasnosti Nadzomog odbora Društva od 26. 5. 2020. godine, sukladno 
člancima 23. i 109. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), člancima 440. i 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Društvenog ugovora NPKLM 
vodovoda d.o.o., Skupština NPKLM vodovoda d.o.o. je donijela, dana 24. 6. 2020. godine sljedeću

ODLUKU
O DODATKU NA CIJENE VODNIH USLUGA ZBOG POVEĆANJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Dodatak na cijenu vodnih usluga za velike (lokalne) distributere, kod isporuke vodnih usluga na veliko, zbog povećanja 
troškova električne energije, a ovisno o potrebnim prepumpavanjima, utvrđuje se kako slijedi:

- za Metković d.o.o. i Vodovod Opuzen d.o.o. iznosi 0,09 kn/m3

- za Vodovod i odvodnju d.o.o. Orebić, Vodovod Blato d.o.o. i Voda Mljet d.o.o. iznosi 0,28 kn/m3.

II.

Dodatak na cijenu vodnih usluga za krajnje korisnike u vlastitim lokalnim distribucijama, kod isporuke vodnih usluga na malo, 
zbog povedanja troškova električne energije, a ovisno o potrebnim prepumpavanjima i okvirno uzetim prosječnim gubitcima u 
pojedinim lokalnim mrežama, utvrđuje se kako slijedi:

- za krajnje korisnike lokalnih distribucija Kula Norinska i Slivno iznosi 0,29 kn/m3

- za krajnje korisnike lokalnih distribucija Janjina, Korčula, Lumbarda, Lastovo i Mljet iznosi 0,47 kn/m3.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se na račune od 1. 7. 2020. godine. Ova Odluka biti će na snazi 
najmanje godinu dana, odnosno do iduće redovne Skupštine Društva na kojoj će se razmotriti nastavak egzistiranja ove Odluke ili 
njena izmjena, ovisno o cijeni električne energije u sljedećoj godini.

IV.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Društva i javnim glasilima suvlasnika Društva. Ova Odluka dostavit će se 
Vijeću za vodne usluge.

Obrazloženje
Cijena troškova električne energije povećala se u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za 33% po kwh. Takvo povećanje 

troškova predstavlja ozbiljnu ugrozu za poslovanje Društva. U nastavku tablično prikazujemo spomenuto povećanje troškova 
električne energije po višoj i nižoj dnevnoj tarifi:

HEP PRO 2018. 2019. razlika 

Radna energija po višoj dnevnoj tarifi 0,4433 0,5899 
0,1466
+ 33%

Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi 0,244 0,3245 
0,0805
+ 33%

Uslijed predmetnog povećanja Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva smatraju kako je potrebno cijenu vodnih usluga 
povećati za iznos povećanja troška električne energije kako bi se očuvalo sigurno poslovanje Društva, a na način kako je to 
definirano točkama II. i III. ove Odluke, pa je Uprava Društva (direktor) predložio donošenje ove Odluke, a Nadzomi odbor na isti 
prijedlog dao suglasnost na svojoj 20. sjednici dana 26. 5. 2020. godine. Dodatak na cijenu vodnih usluga utvrdio se posebno u 
odnosu na velike (lokalne) distributere i krajnje korisnike vlastitih lokalnih distribucija. Kod utvrđivanja dodatka na cijene vodnih 
usluga za velike (lokalne) distributere uzeo se je u obzir broj potrebnih prepumpavanja za dovođenje vode do pojedinog velikog 
(lokalnog) distributera. U nastavku tablično prikazujemo ispumpane količine vode, ukupni godišnji trošak električne energije, te 
trošak električne energije po m3 ispumpane vode, kao i razliku u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, na crpnim stanicama 
Prud, Blace i Sreser:
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C.S.	Prud 2018. 2019. razlika	+/-

Ispumpane količine vode (m3) 3.692.790 m3 3.378.108 m3 -314.682 m3

Ukupni godišnji trošak električne energije (kn) 1.410.699.00 kn 1.596.623.00 kn +185.924.00 kn

Trošak električne energije po m3 vode (kn/m3) 0,38 kn/m3 0,47 kn/m3 +0,09 kn/m3

C.S.	Blace 2018. 2019. razlika	+/-

Ispumpane količine vode (m3) 2.633.236 m3 2.695.225 m3 +61.989 m3

Ukupni godišnji trošak električne energije (kn) 339.618,44 kn 400.248,55 kn +60.630,11 kn

Trošak električne energije po m3 vode (kn/m3) 0,13 kn/m3 0,15 kn/m3 +0,02 kn/m3

C.S.	Sreser 2018. 2019. razlika	+/-

Ispumpane količine vode (m3) 2.225.342 m3 2.300.331 m3 +74.989 m3

Ukupni godišnji trošak električne energije (kn) 1.520.466,95 kn 1.953.201,59 kn +432.734,64 kn

Trošak električne energije po m3 vode (kn/m3) 0,68 kn/m3 0,85 kn/m3 +0,17 kn/m3

0,28	kn/m3

Kod utvrđivanja dodatka na cijene vodnih usluga za krajnje korisnike vlastite distribucije uzeo se je u obzir uz potrebna 
prepumpavanja za dovođenje vode do pojedine lokalne mreže i prosječni godišnji gubitak u pojedinim lokalnim mrežama, kako 
slijedi:

a) lokalne mreže doline Neretve (Kula Norinska, Slivno)
trošak električne energije za dovođenje vode do navedenih mreža po m3 vode (0,11 kn/m3) + prosječni gubitak u gore 
navedenim mrežama od 60% = povećanje od 0,29 kn/m3.

b) ostale lokalne mreže NPKLM sustava (Janjina, Korčula, Lumbarda, Lastovo, Mljet)
trošak električne energije za dovođenje vode do navedenih mreža po m3 vode (0,28 kn/m3) + prosječni gubitak u gore 
navedenim mrežama od 40% = povećanje od 0,47 kn/m3.

Ova odluka biti će na snazi najmanje godinu dana, odnosno do iduće redovne Skupštine Društva u lipnju 2021. godine, a na 
kojoj će se razmotriti cijena troška električne energije u proteklom godišnjem razdoblju, te ovisno o tome odlučiti hoće li ova Odluka 
nastaviti egzistirati i dalje, ili će se cijena vodnih usluga smanjiti/povećati. Isporučitelja električne energije bira se jednom godišnje 
po provedenom postupku javne nabave po ključu najpovoljnije ponude.

Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

U Korčuli, dana 24. 6. 2020. godine
 Predsjedavajući Skupštine NPKLM vodovoda d.o.o.
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Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 4/18 – pročišćeni tekst), određujem

I ZMJENU
PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Mijenja se članak 18. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vela Luka za 2020. godinu (Službeni glasnik 
Općine Vela Luka 22/19) tako da glasi:

“Naknada za obavljanje djelatnosti iz Tablice 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (prilog Uredbi) naplaćuje 
se u najvišim iznosima predviđenima kolonom “Naknada za turistički razred A” iste Tablice.”

Članak 2.

Ova izmjena se od dana donošenja primjenjuje na koncesijska odobrenja u 2020. godini, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Vela Luka.

KLASA: 934-01/19-01/004 
URBROJ: 2138/05-01-20-04 
Vela Luka, 29. svibnja 2020. godine
 Načelnica 
 Katarina Gugić

Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), dalje: Zakon, i članka 40. Statuta Općine Vela Luka 
(Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 4/18 – pročišćeni tekst), donosim

ODLUKU
O VISINI NOVČANE NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA 

ZA SUDJELOVANJE U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina novčane naknade na koju imaju pravo dobrovoljni vatrogasci (dalje: naknada):
- članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka (dalje: DVD) koji nisu u radnom odnosu za sudjelovanje u vatrogasnim 

intervencijama (ili vatrogasnoj vježbi) na području općine Vela Luka;
- članovi DVD-a koji su u radnom odnosu za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području općine Vela Luka iza 

radnog vremena;
- članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava drugih jedinica lokalne samouprave za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama 

na području općine Vela Luka,
kada je, u skladu s Zakonom, isplatitelj naknade Općina Vela Luka.

Pravo na naknadu se stiče za svaki puni sat proveden u vatrogasnoj intervenciji, odnosno vatrogasnoj vježbi.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasac koji za sebe plaća obvezne doprinose za mirovinska i zdravstvena osiguranja po osnovicama koje nisu 
plaća, ili osnovicu čini poduzetnička plaća, smatra se da je, u smislu ove Odluke, u radnom odnosu na puno radno vrijeme koje 
nije noćno radno vrijeme.

Članak 3.

Dobrovoljni vatrogasac koji za sebe plaća obvezne doprinose za mirovinska i zdravstvena osiguranja po osnovicama koje nisu 
plaća ima pravo na povrat alikvotnog dijela doprinosa za vrijeme provedeno na intervenciji te naknadu za svaki sat proveden na 
intervenciji.

Članak 4.

Dobrovoljni vatrogasac koji sebi isplaćuje poduzetničku plaću ima pravo na povrat alikvotnog dijela poduzetničke plaće za 
najviše 8 sati svakog dana provedenog na intervenciji te naknadu za svaki slijedeći sat proveden na intervenciji.
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Članak 5.

Naknada se utvrđuje u visini koju za područje države odredi Hrvatska vatrogasna zajednica.
Do objave podatka iz prethodnog stavka neto naknada po satu će biti istovjetna neto satnici (za isplatu prije oporezivanja) 

zamjenika zapovjednika DVD-a izračunatoj iz osnovice bez dodataka na njegovu plaću.

Članak 6.

Pravo na isplatu naknade ostvaruje se na temelju obrazloženog zahtjeva koji se podnosi Općini Vela Luka.
Zahtjev može biti pojedinačni ili skupni. Skupni zahtjev može podnijeti grupa dobrovoljnih vatrogasaca ili dobrovoljno vatrogasno 

društvo za svoje članove.
Zahtjev mora biti dokumentiran:

- potvrdom o angažiranju dobrovoljnog vatrogasca koju izdaje nadležno dobrovoljno vatrogasno društvo sukladno zapovijedi 
nadređenog vatrogasnog zapovjednika;

- dokazima za provedbu povrata alikvotnog dijela doprinosa iz članka 3. ove Odluke;
- dokazima za provedbu povrata alikvotnog dijela poduzetničke plaće iz članka 4. ove Odluke;
- podacima nužnim za isplatu naknade (OIB, adresu, žiro ili tekući račun za isplatu);
- drugim pismenima po zahtjevu Upravnog odjela za proračun i financije radi rješavanja prava.

Upravni odjel za proračun i financije će zahtjev riješiti primjenjujući Zakon o općem upravnom postupku.
Općina Vela Luka će isplatiti naknadu u roku 30 dana od dana kada je zahtjevu udovoljeno.
Pravo na postavljanje zahtjeva zastarijeva u roku od 6 mjeseci od prestanka sudjelovanja na vatrogasnoj intervenciji (odnosno 

vježbi).

Članak 7.

Stavlja se van snage Pravilnik o novčanoj naknadi dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama 
na području općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 7/12).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 214-01/20-01/004 
URBROJ: 2138/05-01-20-03 
Vela Luka, 15. lipnja 2020. godine
 Općinska načelnica 
 Katarina Gugić

„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač: Općina Vela Luka, www.velaluka.hr

Uredništvo: Obala 3, br. 19, tel. 020/295-904; fax. 813-033; e-mail: sanja.jurkovic@velaluka.hr
Glavna i odgovorna urednica: Sanja Jurković  -  Priprema za tisak infogr@f Vela Luka
List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.
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