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1) Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 89. Statuta Općine Blato (Sl.
gl. 5/09) Općinski načelnik Općine Blato donosi slijedeću

ODLUKU
o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja
za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Općina Blato uključit će se u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa.
Mjera Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sastavni je dio
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu i sadržana je u
Programu gospodarskog oporavka Vlade RH u poglavlju 7. Dinamiziranje tržišta rada u mjeri
„Uvoñenje sustava volontiranja, stažiranja, radne prakse i pripravništva kako bi mladi stekli
prvo radno iskustvo“.
Cilj Programa je da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigura ulazak
na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, te im na taj način osigura stjecanje radnog
iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih ispita.
Članak 2.
Sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa obveze
Općine Blato su slijedeće:
- osigurati uvjete za neometano provoñenje Programa stručnog osposobljavanja za rad uz
mentorstvo,
- donijeti Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za godinu
dana,
- izvršiti prijavu nadležnom fondu, zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i redovito
svaki mjesec uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje,
- Zavodu za zapošljavanje zadnjeg dana u mjesecu dostaviti izvješće o prisutnosti Polaznika
stručnog osposobljavanja kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć,
- svaka tri mjeseca Zavodu dostaviti presliku kartice uplate doprinosa za mirovinsko
osiguranje ovjerenu od Porezne uprave,
- ukoliko doñe do otkaza od strane Polaznika stručnog osposobljavanja zbog zasnivanja
radnog odnosa kod drugog Poslodavca, obustaviti daljnju uplatu doprinosa.
Članak 3.
Prema ovom Programu Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa što uključuje uplatu obveznih
doprinosa za mirovinsko osiguranje prema Zakonu o doprinosima, te financiranje novčane
pomoći u visini neoporezivog dijela studentske stipendije, polaznicima stručnog
osposobljavanja.
Ukoliko Polaznik stručnog osposobljavanja ima prethodno radno iskustvo dužan je sam
snositi troškove uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje.
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Članak 4.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i
pripremu projekata za pristupne i pretpristupne fondove EU Općine Blato.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 400-06/12-01/86
URBROJ: 2138/02-01-12-05
Blato, 6. studenog 2012. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivo Gavranić, v.r.
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2) Temeljem članka 26. Zakona o vatrogastvu (NN RH 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04 – proč. tekst i 174/04) i članka 89. Statuta Općine Blato (SG 5/09) načelnik Općine
Blato je donio sljedeću
ODLUKU
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
Članak 1.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, ako sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za
vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Općine Blato.
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji
poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju pravo na neradne sate u
dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to
vrijeme od Općine Blato.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine Blato.
Članak 4.
Naknadu plaće i naknade dobrovoljnim vatrogascima iz članka 1, 2. i 3. ove Odluke za
sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama, Općina Blato je dužna platiti za sve vatrogasne
intervencije na području Općine Blato.
Pravo na naknadu ostvaruje se prema broju sati provedenih u intervenciji, s time da se sam
izlazak na intervenciju računa kao 1 sat intervencije.
Članak 5.
Visina naknade po članku 1. i 2. ove Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s radnog
mjesta zbog vatrogasne intervencije ili vremena provedenog zbog potrebe za odmaranjem.
Općina Blato i poslodavac kod kojeg je dobrovoljni vatrogasac uposlen, sporazumno
dogovaraju način obračuna izgubljenog radnog vremena zbog vatrogasne intervencije, kao i
izgubljenog vremena potrebnog za odmaranje, vezano uz članak 1. i 2. ove Odluke.
Visina naknade po članku 3. ove Odluke jednaka je vrijednosti jednog sata profesionalnog
vatrogasca.
Članak 6.
Pravo na isplatu naknade u smislu 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,
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- 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, ili da priloži uvjerenje nadležne školske ustanove kao dokaz da se u
vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju,
- ako je u radnom odnosu da priloži potvrdu poslodavca o visini plaće koju bi zaradio da je
radio za vrijeme dok je sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Općine.
Naknadu će dobrovoljnom vatrogascu isplatiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato kojem
će se doznačiti sredstva po izvršenom obračunu.
Članak 7.
Sredstva se isplaćuju iz Proračuna Općine Blato na teret sredstava planiranih za financiranje
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Blato.
Članak 8.
Ova Odluka dostavit će se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Blato i Vatrogasnoj zajednici
Dubrovačko-neretvanske županije.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Blato“.

KLASA: 214-01/12-01/5
URBROJ: 2138/02-01-12-10
Blato, 22. listopada 2012. godine

NAČELNIK
Ivo Gavranić, v.r.
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241
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