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На основу члана 44. став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“ број 94/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл.161. и 201. 
став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на ___. сједници 
одржаној дана _________2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Прњавор 

 
Члан 1. 

 
(1) Овом одлуком оснива се Територијална ватрогасно – спасилачка јединица  

Прњавор (у даљем тексту: ТВСЈ Прњавор), као посебна унутрашња организациона 
јединица Општинске управе општине Прњавор. 

(2) Одлуком се утврђује надлежност ТВСЈ Прњавор и одређује начин  
руковођења и финансирања исте. 

Члан 2. 
 

ТВСЈ Прњавор је ватрогасно – спасилачка јединица за подручје општине 
Прњавор. 

Члан 3. 
 Дјелокруг и надлежност ТВСЈ Прњавор је: 

1) спровођење превентивних мјера заштите од пожара, 
2) гашење пожара, 
3) спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, 
4) спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од  

пожара општине Прњавор, 
5) пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, те обављање  

и других послова у еколошким и другим несрећама, 
6) остваривање задатака јединице цивилне заштите у складу са Законом о  

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, 
7) обављање и других послова у спровођењу мјера заштите од пожара,  

а у складу са законом. 
Члан 4. 

 
(1) ТВСЈ Прњавор руководи старјешина територијалне ватрогасно - спасилачке  

јединице, којег именује начелник општине, на основу спроведеног јавног конкурса. 
(2) Начелник може, на период до завршетка конкурсне процедуре, именовати  

вршиоца дужности старјешине ТВСЈ Прњавор. 
(3) Именовање старјешине ТВСЈ Прњавор врши се по поступку прописаним  

Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 5. 
 

(1) За старјешину ТВСЈ Прњавор може се именовати лице које има завршен  
студиј првог циклуса са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалентом, 
техничког смјера, а које испуњава и друге посебне услове прописане општим актом о 
организацији и систематизацији радних мјеста у ТВСЈ Прњавор. 
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(2) Старјешина територијалне ватрогасно – спасилачке јединице може имати  
замјеника, који испуњава услове из става 1. овог члана. 
 

Члан 6. 
 

Средства за рад ТВСЈ Прњавор обезбјеђују се из: 
1) средстава општинског буџета, 
2) намјенских средстава из накнада за заштиту од пожара, 
3) намјенских средстава за ове јединице у остваривању задатака цивилне  

заштите и  
4) других извора у складу са законом. 

  
Члан 7. 

 
 Скупштина општине Прњавор донијеће Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у ТВСЈ Прњавор, након прибављеног мишљења 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 Члан 8. 
 
              (1)У складу са општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста ТВСЈ Прњавор, распоређивање запослених у ТВСЈ Прњавор врши 
начелник општине, у складу са законом и другим прописом. 
               (2) Права, обавезе и одговорности запослених у ТВСЈ Прњавор остварују се у 
складу са законом, колективним уговором и општим актом, који се примјењује на 
запослене у Општинској управи општине Прњавор. 
 

Члан 9. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању 
Територијалне ватрогасне јединице Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 4/13 и 6/14). 
 Члан 10. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику општине  Прњавор“. 
 
Број: 01-022-___/22                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК      
Дана: ______.2022. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор,                     Жељко Симић, мастер политикологије 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 44. став 1. Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 94/19), члану 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 
и 61/21) и члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18). 

 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 
Дана 19.11.2019. године ступио је на снагу Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 94/19), којим је између осталог прописано 
да ће скупштине јединица локалне самоуправе, у року од годину дана од ступања на 
снагу овог закона донијети Одлуку којом се оснива и утврђује дјелокруг и надлежност 
територијалне ватрогасно – спасилачке јединице и Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно – 
спасилачкој јединици, након прибављеног мишљења Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске. 

По старом закону који је престао да важи ступањем на снагу новог закона, био је 
прописан други назив за ватрогасну јединицу и Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста је доносио начелник општине, након прибављеног 
мишљења министарства. 

Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 
Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1. 
Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр.21/17, 23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није 
потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта 
по скраћеном поступку. 
  
 
     ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
  

За провођење ове Одлуке нису потребна финансијска средства. 
 


