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Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/91 ; 129/05 ; 
109/07 ; 125/08 ; 36/09 ; 150/11 ; 144/12; i 19/13 ) i Statuta Općine Podgora članak 46. i 88. 
(Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09 i 3/13 ) Načelnik Općine Podgora  dana 
01.kolovoza.2013. god. donosi 

            O D L  U  K  U
O razrješenju i  imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod 

d.o.o. Makarska

Članak 1.
Razrješava se dužnosti član Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod d.o.o. 

Makarska ispred Općine Podgora:
Ante Lulić

Članak 2.
Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Makarska ispred 

Općine Podgora imenuje se:
Nenad Glučina, prvi potpredsjednik općinskog vijeća Općine Podgora.

Članak 3.
                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku“ Općine 
Podgora.

                                                                             NAČELNIK OPĆINE PODGORA

                                                                                             Ante Miličić, v.r.

Klasa:    325-01/13-01/10
Ur.broj:  2147/05-01/01-13-1

Podgora, 01. kolovoza 2013. god
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Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 139/04-pročišćeni tekst, 
106/99; 117/01; 36/02; 96/03; 139/04; 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Općine Podgora 
(«Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br 5/09, 9/09, 3/13), načelnik Općine Podgora, 
donosi:

O D L U K U
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na 

području Općine Podgora

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za dobrovoljne vatrogasce koji sudjeluju u 
vatrogasnoj intervenciji na području Općine Podgora.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za 
vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Općine Podgora.

Članak 3.

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 Podgora.

Članak 4.

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim 
intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine Podgora.

Članak 5.

Naknadu plaće i naknade dobrovoljnim vatrogascima iz članka 2, 3, i 4 ove Odluke za 
sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama, Općina Podgora je dužna platiti za sve vatrogasne 
intervencije na području Općine Podgora.

Članak 6.

Visina naknade po članku 2. i 3. ove Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s radnog 
mjesta zbog vatrogasne intervencije ili vremena provedenog zbog potrebe za odmaranjem. 
Visina naknade po članku 4. ove Odluke po satu rada istovjetna je prosječnoj naknadi koju po 
satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik (profesionalni 
vatrogasac) DVD-a Podgora u posljednja tri mjeseca tekuće godine.

Članak 7.

Pravo na isplatu naknade iz članka 6. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac pod uvjetom:

 da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje 
i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Podgora.

 da priloži dokumentaciju koja prikazuje stvarni trošak nastao zbog izbivanja s radnog 
mjesta
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Uz navedeni uvjet u st. 1. toč.1. ovog članka, dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom 
odnosu, kad sudjeluje u vatrogasnim intervencijama na području Općine Podgora pravo na 
isplatu naknade iz članka 6. ove Odluke ostvarit će pod uvjetom: 

 da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste 
službe ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj 
intervenciji imao status nezaposlene osobe,

 da priloži uvjerenje nadležne školske, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u 
vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, 
odnosno redovnom studiranju, ukoliko se radi o učeniku, odnosno studentu.

Članak 8.

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz Proračuna Općine Podgora na teret 
sredstava planiranih za financiranje vatrogastva.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Podgora“ i stupa na snagu osmog dana od dana 
objave.

                                                                                                                        NAČELNIK
                                                                                                                     Ante Miličić, v.r.

Klasa: 023-06/13-01/8

Ur.br.: 2147/05-01/01-13-2

Podgora, 01. kolovoza 2013. godine
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Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu (N.N. 106/99; 117/01; 36/02; 96/03; 
139/04; 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo 
Općine Podgora br 5/09, 9/09, 3/13), načelnik Općine Podgora, donosi: 

ODLUKU
o imenovanju zapovjednika 

DVD Podgora

Članak 1.

Za zapovjednika DVD Podgora imenuje se: 

- Stjepko Mrsić

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Podgora“ i stupa na snagu osmog dana od dana 
objave.

                                                                                                                       NAČELNIK:
                                                                                                           Ante Miličić, v.r.

Klasa: 023-06/13-01/8
Ur.br.: 2147/05-01/01-13-1

Podgora, 01. kolovoza 2013. godine
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Izdavač: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora
Urednik: Marijan Knezović, dipl. oec., tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora 
Telefon: 021/603-953


