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Службени гласник општине Власеница 

 

              На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 66. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), начелник општине 
Власеница доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Одбора за прославу Дана 

Републике у општини Власеница 
 
 
I 

            Именује се Одбор за прославу 9. јануара - 
Дана Републике у општини Власеница, у следећем 
саставу: 

1. Мирослав Краљевић, предсједник, 
2. Гордана Трампић, члан, 
3. Марко Тодоровић, члан, 
4. Илија Илић, члан, 
5. Зоран Радивојевић, члан, 
6. Александар Краљевић, члан, 
7. Данка Кезуновић, члан, 
8. Горан Ђурић, члан, 
9. Данијела Вуковић, члан 
10. Небојша Живковић, члан, 
11. Славиша Пејановић, члан, 

 
 

II 
            Задатак Одбора из тачке I овог Рјешења је 
да сачини Програм обиљежавања Дана Републике 
(9. јануара) у општине Власеница и финансијски 
план обиљежавања, те исти предложи Начелнику 
општине на одобрење. 

 
 

III 
            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број: 02/1-014-4/18                                                                          
Датум: 3.1.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     
                                             Мирослав Краљевић,с.р.    
                                                                                             

   

               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17),  тачке VII Одлуке о оснивању Територијалне 
ватрогасне јединице („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 10/17) и члана 42. став (2) Закона 
о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“ број:71/12), Начелник општине 
Власеница,  д о н о с и:   
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о организацији и систематизацији радних 

мјеста  Територијалне ватрогасне јединице 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником се утврђује: 

    
1. систематизација радних мјеста ( укупан 

број радних мјеста , називи радних мјеста, 
описи послова радних мјеста, потребан 
број извршилаца за свако радно мјесто и 
посебни услови потребни за обављање 
послова радног мјеста) и 

2. табеларни преглед радних мјеста, у који се 
уноси: назив радног мјеста, категорија, 
звање, врста и степен стручне спреме и 
звања, потребно радно искуство и 
потребан број извршилаца. 

 
Члан 2. 

 
Радна мјеста у територијалној ватрогасној јединици 
  

1. Старјешина ватрогасне јединице 
 
Статус: намјештеник 
 
Опис послова: 
Организјуе и руководи радом територијалне 
ватрогасне јединице; доноси годишњи план  и 
програм рада; обезбјеђује реализацију Плана 
заштите од пожара; доноси планове и програме 
стручног оспособљавања и усавршавања 
ватрогасаца и ибезбјеђује њихову реализацију; 
врши распоред ватрогасаца на дужности по 
смјенама; утврђује појединачне обавезе за 
извршавање по плану и програму стручног 
оспособљавања, контроле исправности средстава  
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и опреме за гашење, као и друге задатке 
запослених у ТВЈ; подноси извјешта о раду ТВЈ и 
реализацији задатака дефинисаних Планом 
заштите од пожара и годишњим планом и 
програмом; предлаже мјере јачања стручне 
оспособљености ТВЈ и мјере за побољшање 
укупног стања заштите од пожара на подручју 
општине; врши набавку канцеларијске опреме и 
потрошног материјала; сарађује са инспекцијом за 
заштиту од пожара и Ватрогасним савезом 
Републике Српске по питањима из надлежности 
ТВЈ; обавља и друге послове у складу са законом и 
другим прописима: 
 
Потребно стручно знање: ВСС, факултет техничких 
наука, VII степен, или ВШС или завршене студије 
првог циклуса са најмање 180 ЕЦТС бодова 
техничког смјера. 
Радно искуство: 3 године 
Посебни услови: положен стручни испит за 
руководиоца акције гашења пожара 
Број извршилаца: 1 
 
 

11.1. Ватрогасац – вођа смјене  
 
Статус: намјештеник 
 
Опис послова: 
Руководи смјеном у дежурству у свим акцијама 
гашења пожара и пружања помоћи у спашавању 
људи и материјалних добара;брине о стручном 
усавршавању радника у смјени, вођењу дневника 
рада и свих потребних евиденција у току 
дежурства; подноси старјешини ТВЈ извјештај и 
скицу гашења пожара по окончању акције; брине о 
оперативности, готовости, спремности радника у 
његовој смјени:; контролише исправност 
ватрогасних возила и других средстава за гашење 
пожара у смјени, брине о чишћењу, прању, 
подмазивању и самостално отклања мање кварове 
и недостатке; путем теоретске и практичне наставе 
непосредно усавршава своје знање, као и знање 
запослених у смјени; одговара за рад и дисциплину  
радника у његовој смјени; дежура у служби и врши 
физичко обезбјеђење објекта и опреме; сарађује са 
органима безбједности за вријеме гашења пожара 
и спашавање људи и материјалних добара; 
обавља и друге послове по налогу старјешине 
ватрогасне јединице. 
  
Потребно стручно знање: ССС,техничког смјера IV 
степен, или најмање КВ радник одговарајуће 
техничке струке ( ватрогасне, грађевинске, 
металске, браварске, хемијске, електричарске и 
друге струке)   
Радно искуство:  6 мјесеци 
Посебни услови:  

- положен стручни испит за руководиоца 
акције гашења пожара 

- да није старији од 25 година (односи се 
само на лица који се први пут примају на 
мјесто ватрогасац-вођа смјене) 

 
 

 
- да је здравствено и психо – физички  

способан за вршење послова гашења 
пожара и спасавања људи и имовине 

Број извршилаца: 4 
 

11.2. Ватрогасац 
 
Статус: намјештеник 
 
Опис послова: 
Непосредно учествује на извршавању послова и 
задатака гашења пожара, спашавања људи и 
материјалних добара; учествује у реализацији 
програма стручне обуке ватрогасаца и задатака 
потребних за стицање психофизичких претпоставки 
за успјешно извођење постављених задатака; 
извршава задатке по налогу вође смјене; 
пријављује вођи смјене све уочене кварове и 
недостатке на средствима рада и опреме; брине о 
хигијени просторија за дежурство и других 
заједничких просторија; обавља и друге послове из 
дјелокруга ТВЈ. 
  
Потребно стручно знање: ССС, техничког смјера, IV 
степен, или најмање КВ радник одговарајуће 
техничке струке ( ватрогасне, грађевинске, 
металске, браварске, хемијске, електричарске и 
друге струке)  
Радно искуство: 6 мјесеци 
Посебни услови:  

- положен стручни испит за професионалног 
ватрогасца 

- да није старији од 25 година (односи се 
само на лица који се први пут примају на 
мјесто ватрогасац) 

- да је здравствено и психо – физички  
способан за вршење послова гашења 
пожара и спасавања људи и имовине 

Број извршилаца: 4 
 

11.3. Ватрогасац – возач 
 
Статус: намјештеник 
 
Опис послова: 
Непосредно учествује на извршавању послова и 
задатака гашења пожара, спашавања људи и 
материјалних добара; учествује у реализацији 
програма стручне обуке ватрогасаца и задатака 
потребних за стицање психофизичких претпоставки 
за успјешно извођење постављених задатака; 
извршава задатке по налогу вође смјене; управља 
моторним возилом; врши редовно одржавање 
возила, контролу техничке исправности возила, 
чишћење, прање подмазивање возила по повратку 
са интервенције; у границама својих могућности 
врши отклањање ситних кварова; води евиденцију 
о кориштењу возила и врши правдање утрошеног 
горива и мазива; извршава и друге задатке по 
налогу вође смјене; брине о хигијени гаражног 
простора;  обавља и друге послове из дјелокруга 
ТВЈ. 
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Потребно стручно знање: ССС, техничког смјера, IV 
степен, или најмање КВ радник одговарајуће 
техничке струке ( ватрогасне, грађевинске, 
металске, браварске, хемијске, електричарске и 
друге струке)  
Радно искуство: 6 мјесеци 
Посебни услови: 

-  положен стручни испит за професионалног 
ватрогасца и положен испит за возача Ц 
категорије. 

- да није старији од 25 година (односи се 
само на лица који се први пут примају на 
мјесто ватрогасац-возач) 

- да је здравствено и психо – физички  
способан за вршење послова гашења 
пожара и спасавања људи и имовине 

Број извршилаца: 4 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Власеница број: 02/1-
014-405/17, од 02.10.2017. године („Службени 
гласник општине Власеница“ број: 13/17) 
 

Члан 4. 
 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у  „Службеном гласнику  
општине Власеница“  
        
 
Број: 02/1-014-13/18 
Датум: 12.01.2018. годинe   
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                  
                                 Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
             На основу члана 59. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 19. став 1. 
тачка 4. Закона о систему јавних служби  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
9/17), начелник општине Власеница, даје 
 
 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈУ Културног 
центра Власеница  

 
 
I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ 
Културног центра Власеница, број: 78/17 од 
21.06.2017. године. 
 
 
 

 
II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
Број:02/1-014-313/17           
Датум:13.12.2017. године      
 
                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав Краљевић    
 

   
               На основу члана 59. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 19. став 1. 
тачка 4. Закона о систему јавних служби  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
9/17), начелник општине Власеница, даје 
 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
на Правилник о платама и другим накнадама 

радника ЈУ Културни центар Власеница 
 
I 

Даје се сагласност на Правилник о платама и 
другим накнадама радника ЈУ Културни центар 
Власеница број:86/17 од 05.07.2017. године. 
 
 

II 
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
Број:02/1-014-313/17-1           
Датум:13.12.2017. године    
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                              Мирослав Краљевић    
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