
 

На основу члана 34. став 1. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 16/95 и 16/02) и члана 28. Статута Општине Козарска Дубица – 

пречишћен текст, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 5/06) Скупштина 

општине Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 08.02.2007. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о организовању посебне Општинске организације Професионалне ватрогасне 

јединице Козарска Дубица 

 

 

                                                         Члан 1. 

 

 Овом Одлуком организује се посебна Општинска организација Професионална 

ватрогасна јединица Козарска Дубица за територију Општине Козарска Дубица (у даљем 

тексту: Професионална ватрогасна јединица) и одређује њена дјелатност руковођење и 

управљање као и права и обавезе. 

 

Члан 2. 

 

Сједиште Професионалне ватрогасне јединице је у Козарској Дубици, улица 

Војводе Путника бб. 

 

Члан 3. 

 

 Професионална ватрогасна јединица има свој печат. Печат је округлог облика 

пречника 30 мм. У унутрашњем кругу исписан је текст: Професионална ватрогасна 

јединица Козарска Дубица, са амблемом ватрогасних јединица. 

 

Члан 4. 

 

Професионална ватрогасна јединица има својство правног лица и иступа у правном 

промету самостално. 

 

Члан 5. 

 

Дјелатност Професионалне ватрогасне јединице је:  

 

75250 – дјелатност ватрогасних јединциа, 

 

 

- спречавање пожара, спасавање људи и животиња, помоћ у цивилним несрећама, 

- контрола исправности и сервисирања ватрогасних апарата  и хидрантске опреме за 

гашење пожара, 

- образовање одраслих и остало образовање везано за заштиту од пожара, 

- обавља и друге послове из области заштите од пожара у складу са Законом о 

заштити од пожара. 

 

 

 



Члан 6. 

 

Средства Професионалне ватрогасне јединице чине досадашња материјална и 

нематеријална улагања оснивача, средства обезбјеђена у току  досадашњег рада 

Ватрогасног друштва Козарска Дубица, као и средства из буџета Општине и других 

извора у складу са законом. 

            Члан 7. 

 

Сва имовина којом је управљало  Ватрогасно друштво Козарска Дубциа, а која је у 

власништву Општине Козарска Дубица даје се на коришење Професионалној ватрогасној 

јединици Козарска Дубица. 

 

           Члан 8. 

 

Овлашћује се начелник Општине Козарска Дубица  да образује Комисију која ће 

извршити попис имовине дуговарања и потраживања Ватрогасног друштва Козарска 

Дубица. 

 

Члан 9. 

 

Професионалном ватрогасном јединицом руководи старјешина Професионалне 

ватрогасне јединице.  

           Члан 10.  

 

Старјешину Професионалне ватрогасне јединице именује и разрјешаа оснивач, на 

приједлог начелника Општине. 

 Члан 11. 

 

За старјешину Професионалне ватрогасне јединице именује се лице које има 

најмање школску спрему техничког смјера VI степен сложености и положен стручни 

испит за руководиоца акције гашења. 

 

           Члан 12. 

 

Досадашњи органи управљања  Управни и Надзорни одбор престају са радом. 

 

            Члан 13. 

 

Надзор над законитошћу рада  Професионалне ватрогасне јединице врши надлежни 

орган. 

            Члан 14. 

 

 Сва општа аката Професионалне ватрогасне јединице усагласити ће се са овом 

Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

    Члан 15. 

 

Професионална ватрогасна јединица дужна је донијети План и програм стручног 

усавршавања ватрогасаца који мора бити усмјерен на оспособљавање  ватрогасаца и 

њихову спремност  за брзо и ефикасно дјеловање у извршавању задатака  ватрогасне 

јединице те прибавити сагласност Министарства унутрашњих послова – Центар јавне 

безбједности на План и програм.   



 

                                                           Члан 16. 

 

Професионална ватрогасна јединица дужна је да Скупштини општине Козарска 

Дубица доставља сталне и повремене извјештаје о раду  и даје појединачне податке којим 

располаже у вези са Правилником од заштите од пожара. 

 

Члан 17. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука  о оснивању 

Професионалне ватрогасне јединице број: 02-013-173/97 од 18.6.1997.године објављена у 

(„Слуужбеном гласнику Oпштине Козарска Дубица“ број 2/97). 

 

  Члан 18. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

 

Број: 02-013-9/07.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 08.02.2007.год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица       Ранко Губић, дипл.правник 

         

 

 

 


