
На основу члана 44 став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 94/19), члана 39. став 2. тачка 12) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и   

члана 38. став 2. тачка 19) Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине 
Фоча“, брoj 8/17), Скупштина Oпштине Фоча, на Двадесетој редовној сједници, дана 
16. 3. 2023. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  
О  ОСНИВАЊУ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  

ВАТРОГАСНО – СПАСИЛАЧКЕ  ЈЕДИНИЦЕ  ФОЧА  
 

 

 

 

 

I 

1)  Овом одлуком оснива се Територијална ватрогасно-спасилачка јединица 
Фоча, као посебна унутрашња организациона јединица Општинске управе Општине 
Фоча. 

2) Територијална ватрогасно-спасилачка јединица (у даљем тексту: 
Ватрогасна јединица) оснива се за подручје општине Фоча, као професионална 
ватрогасна једница. 

 

II 

Овом одлуком утврђује се дјелокруг и надлежност Ватрогасне јединице, 
начин руковођења и финансирања, однос према Скупштини Општине Фоча и друга 
питања, у складу са прописима о ватрогаству. 
 

III 

Дјелокруг и надлежности Ватрогаснe јединице су: 

-  обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасно-

спасилачких јединица, 
-  спровођење мјера заштите од пожара, у складу са законом и плановима 

заштите од пожара, 
-  гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожене пожаром и 

елементарним  непогодама и другим несрећама, 

-  пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, те обављање 
и других  послова у еколошким и другим несрећама, 

-  остваривање задатака јединице цивилне заштите, у складу са Законом о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, 

-  оспособљавање и усавршавање ватрогасаца-спасилаца и провјере њиховог 
стручног знања, 

-  спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара 
Општине Фоча, 

- вођење евиденције о пожарима и елементарним непогодама, као и 
евиденције о учешћу у гашењу пожара и спасавању људи и имовине, 



-  превентивни послови из области заштите од пожара и испитивање ручних и 
превозних апарата за гашење почетног пожара, односно пуњење и сервисирање 
ватрогасних апарата и уградња резервних дијелова и испитивање хидрантске мреже, 

-  обављање и других послова у спровођењу мјера заштите од пожара, у 

складу са законом.  

 

IV 

Ватрогасна јединица је дужна да Скупштини Општине Фоча, на њен захтјев, 
доставља сталне и повремене извјештаје који се тичу послова заштите од пожара, 
као и да, одмах након извршене интервенције на гашењу пожара и спасавању људи и 
имовине угрожених пожаром, обавјештава надлежни центар Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске. 
 

V 

1)  Ватрогасном јединицом руководи старјешина, којег именује Начелник 
Општине Фоча, на основу спроведеног јавног конкурса. 

2)  Начелник Општине Фоча може, на период до завршетка конкурсне 
процедуре, именовати вршиоца дужности старјешине Ватрогасне јединице. 

3) Именовање стaрјешине Ватрогасне јединице врши се по поступку 

прописаном Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16). 
 

VI 

1)  За старјешину Ватрогасне јединице може се именовати лице које има 
завршен студиј првог циклуса са остварених најмање 180 ECTS бодова, или 
еквивалентом, техничког смјера, које испуњава и друге посебне услове прописане 

општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  

Општинској управи Општине Фоча. 

2)  Старјешина Ватрогасне јединице може имати замјеника, који испуњава 
услове из подтачке 1) ове тачке и посебне услове прописане општим актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 

Општине Фоча. 

 

VII 

Средства за финансирање рада Ватрогасне јединице обезбјеђују се у буџету 

Општине Фоча, као и из намјенских средстава за територијалне ватрогасно-

спасилачке јединице у остваривању задатака цивилне заштите, као и прихода које 

оствари вршењем услуга, у складу са законом и овом одлуком, те других извора, у 

складу са законом и актима Општине Фоча.  

 

VIII 

1)  У складу са општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Ватрогасне јединице, распоређивање запослених у Ватрогасној 
јединици врши Начелник Општине Фоча, у складу са законом и другим прописом. 

2)  Права, обавезе и одговорности запослених у Ватрогасној јединици 
остварују се у складу са законом, колективним уговором и општим актом, који се 
примењују на запослене у Општинској управи Општине Фоча. 
 

 

 



IX 

Скупштина Општине Фоча ће донијети правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Ватрогасној једининици, након 
прибављеног мишљења Министарства унутрашњим послова Републике Српске, у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

X 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању 
Теритиријалне ватрогасне јединице у Административниј служби Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 9/13). 

 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.   

 

 

 

 

 

Број:  01-022-18/23                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 16. 3. 2023. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   
                                                                                                         Срђан Драшковић    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


