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На основу члана 61. Закона о заштити од пожара – („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 71/12), члана 16. у вези са чланом 12. Закона о 
удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 52/01 и 42/05), члана 38. у вези са одредбама 
чланова  20. и 40. Статута Ватрогасног савеза Републике Српске,  број:  167-
20/13 од 27.06.2013. године, Скупштина Ватрогасног савеза Републике 
Српске, на 3. редовној сједници одржаној 28.04.2015. године у Бањалуци, д о 
н о с и: 

 
 

С Т A Т У Т 
 

                          ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
       
                                                    ( ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ) 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
       Ватрогасни савез РС је самостална нестраначка организација, који је 

основан ради остваривања заједничких циљева ватрогасних друштава и 
професионалних ватрогасних јединица са подручја територије Републике Српске, у 
извршавању циљева и дјелатности заштите од пожара у складу са Законом о заштити 
од пожара. 
 

 
Члан 2. 

Ватрогасни савез РС је друштвена, невладина организација, који је основан 
ради остваривања заједничких циљева професионалних ватрогасних јединица, 
ватрогасних и индустријских друштава и предузетних ватрогасних јединица са 
подручја територије Републике Српске, у извршавању циљева и дјелатности заштите 
од пожара у складу са Законом о заштити од пожара. 

Ватрогасни савез РС има својство правног лица. 
У правном промету са трећим лицима Ватрогасни савез РС иступа 

самостално, без ограничења, сагласно закону, а за своје обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином, ако за поједине случајеве није друкчије одређено. 

 
Члан 3. 

Подручје дјеловања Ватрогасног савеза РС је територија Републике Српске, а 
и шире, у складу са законом. 
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Члан 4. 

Ватрогасни савез РС је основан на неодређено вријеме, дана 14.06.2000. 
године Одлуком о оснивању Ватрогасног савеза Републике Српске.  

 
 

II НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ, ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И СИМБОЛИ 
 

Члан 5. 
Назив Ватрогасног савеза гласи: ВАТРОГАСНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ. Скраћени назив је: Ватрогасни савез PC. 
Сједиште Ватрогасног савеза је: Бања Лука, ул. Војводе Момчила бр. 3-5. 
 

Члан 6. 
          Ватрогасни савез РС има печат и штамбиљ.Печат је округлог облика, пречника 
24 мм (мали) и 30 мм (велики), са исписаним текстом на ивици печата: Ватрогасни 
савез Републике Српске – Бања Лука. У средини печата налази се ватрогасни знак. 

Ако се прибавља више примјерака печата, текст садржи и нумерацију. 
Штамбиљ је правоугаоног облика са исписаним текстом: Ватрогасни савез 
Републике Српске Бања Лука и простором за уписивање броја и датума акта који се 
отпрема или који је примљен. 

Ватрогасни савез РС има и штамбиљ правоугаоног облика са исписаним 
текстом: “ Ватрогасни савез Републике Српске Војводе Момчила бр. 3-5. 78 000 
Бања Лука. 

Предсједник Скупштине Ватрогасног савеза РС прописује употребу и начин 
чувања печата. 

 
Члан 7. 

Ватрогасни савез РС има своје симболе (знак, амблем и заставу), чију 
садржину, облик, димензије и употребу утврђује посебном одлуком Скупштина 
Ватрогасног савеза РС. 

 
Члан 8. 

Рад органа Ватрогасног савеза РС је јаван. 
 
 

III ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ 
 

Члан 9. 
Ватрогасни савез РС остварује циљеве и дјелатност у складу са Законом о 

заштити од пожара, другим законима и овим Статутом, тако да: 
1. прати спровођење планова заштите од пожара и предлаже мјере за 

унапређење ватрогаства; 
2. пружа стручну помоћ ватрогасним савезима, ватрогасним друштвима и 

ватрогасним јединицама; 
3. у сарадњи са ватрогасним јединицама и ватрогасним друштвима врши 

стручно оспособљавање ватрогасаца и утврђује план и програм 
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оспособљавања руководилаца и ватрогасаца у добровољним ватрогасним 
јединицама; 

4. доноси правила којима се регулишу поједина питања за која су чланови 
савеза заинтересовани да буду јединствено стварно регулисана; 

5. пропагира ватрогаство и предузима мјере за његово развијање и     
      унапређење; 
6. координира и усклађује активности на унапређењу рада ватрогасних 

организација од заједничког интереса; 
7. даје мишљења и приједлоге савезима и другим органима за унапређење 

заштите од пожара и стварање услова за успјешнији рад ватрогасних 
организација; 

8. сарађује са заинтересованим органима и организацијама на пословима од 
заједничког интереса заштите од пожара и ватрогаства; 

9. у сарадњи са другим надлежним органима, пружа помоћ у спашавању 
људи и материјалних добара угрожених пожарима и елементарним 
непогодама; 

10. даје стручна мишљења и врши оцјену усаглашености уређаја, опреме, 
справа и средстава за гашење пожара, намјењених тржишту Републике 
Српске; 

11. прати развој савремених научно-истраживачких достигнућа у области    
     заштите  од пожара и предлаже примјене позитивних искустава из земље и      
     иностранства; 
13.сарађује  приликом  израде  и  доношења правилника,  наставних  планова  

           и наставних програма за школовање и стручно оспособљавање кадрова за  
           потребе заштите и ватрогаства; 

14.организује такмичења, вјежбе, савјетовања, семинаре и друге сручно-  
     техничке  активности од ширег интереса за заштиту од пожара и   
     ватрогаство;  

     15. обавља израде, издавање и промет стручне и васпитно-пропагандне   
           литературе, филмова и вршење других васпитно-пропагандних активности   
           од ширег интереса за заштиту од пожара; 
     16. додјељује значке и признања појединцима и организацијама за остварене  
           изванредне успјехе у области заштите од пожара и ватрогаства; 
     17. представља ватрогасне организације Републике Српске и развија сарадњу   

                са ватрогасним организацијама других земаља; 
     18. обавља активности у његовању историјске традиције по питању    
           ватрогаства и заштите од пожара те доприноси развоју и подизању нивоа     
           опште културе,  а посебно свјести грађана и др. субјеката  о опасностима од  
           пожара те њиховом спречавању и гашењу; 

          19. врши и друге послове за које се утврди да постоји заједнички интерес. 
 

Члан 10. 
Ватрогасни савез РС у обављању циљева и дјелатности из чл. 9. овог Статута 

из појединих дјелатности остварује приход односно добит у складу са чл. 4. Закона о 
удружењима и фондацијама Републике Српске. 
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Члан 11. 

Ватрогасни савез РС може, ради циљева и стварања услова за обављање 
дјелатности, обезбјеђивати средства удруживањем средстава са трећим лицима. 

 
 

 

IV СТИЦАЊЕ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА  
 
 

Члан 12. 
Члан Ватрогасног савеза РС може бити ватрогасно друштво, професионална 

ватрогасна јединица, предузетна ватрогасна јединица  као и ватрогасни савези који 
су основани за подручје двије или више општина.  

Професионална, добровољна и предузетна ватрогасна јединица мора 
испуњавати услове прописане законом у погледу свог оснивања и рада.  

Чланство у Ватрогасном савезу РС стиче се потписивањем приступнице и 
одлуком о прихватању приступнице од стране Управног одбора Ватрогасног савеза.  

Чланови Ватрогасног савеза РС су оснивачи Ватрогасног савеза. 
Све чланице су равноправне у остваривању својих права и обавеза утврђених 

овим Статутом. 
 

Члан 13. 
Чланство у Ватрогасном савезу РС се заснива на принципу прихватања и 

остваривања циљева и задатака, одлука и закључака органа и остваривању преко 
представника чланица који учествују у раду и одлучивању органа Ватрогасног 
савеза.   

 
Члан 14. 

Чланство у Ватрогасном савезу РС престаје: 
1. писменом изјавом о иступању по измирењу обавеза по основу чланарине, 

ако за поједине случајеве није друкчије одређено у складу са законом, у 
којем случају чланство престаје протеком рока од три мјесеца од дана 
пријема такве изјаве у Ватрогасном савезу; 

2. искључењем из Ватрогасног савеза РС због непридржавања одредаба 
закона или овог Статута; 

3. престанком постојања члана Ватрогасног савеза РС. 
 

Члан 15. 
Члан Ватрогасног савеза РС може бити искључен из Ватрогасног савеза РС: 
1. ако својим радом или понашањем штети угледу Ватрогасног савеза РС 

(кршењем закона, Статута и одлука органа Ватрогасног савеза РС); 
2. ако ради против интереса Ватрогасног савеза РС; 
3. ако за искључење постоје други разлози садржани у општим актима 

Ватрогасног савеза РС. 
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Члан 16. 
Одлуку о искључењу из Ватрогасног савеза РС доноси Скупштина 

Ватрогасног савеза РС, по својој иницијативи или на приједлог Управног одбора. 
О одлуци из претходног става обавјештава се искључени члан Ватрогасног 

савеза РС, отпремом одлуке путем поште. 
Одлука Скупштине је коначна и извршна. 
Одредбе претходних ставова неће се примјењивати на односе који су друкчије 

уређени за поједине чланове Ватрогасног сваеза РС, у складу са законом. 
 
 

 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 
 

Члан 17. 
Права и обавезе чланова Ватрогасног савеза РС су: 
1. провођење циљева, задатака и дјелатности Ватрогасног савеза РС у оквиру 

опредјељених облика активности утврђених законом, општим актима и 
програмским активностима, те уговорима; 

2. учествовање у управљању и активностима Ватрогасног савеза РС путем 
овлашћених представника; 

3. да овлашћене представнике бира у органе Ватрогасног савеза РС, као и 
друге организационе облике рада и активности Ватрогасног савеза РС; 

4. да буде информисан о раду органа Ватрогасног савеза РС; 
5. да даје иницијативе за разматрање појединих питања; 
6. да користи погодности приликом одржавања сусрета и других активности 

у организацији Ватрогасног савеза РС, у складу са општим актима; 
7. да уредно испуњава обавезе према Ватрогасном савезу РС; 
8. да популарише и својим понашањем доприноси угледу и афирмацији    
      Ватрогасног савеза РС; 
9. чланови Ватрогасног савеза РС плаћају редовну годишњу чланарину у   
      износу  који одреди Скупштина Ватрогасног савеза РС; 
10. да се у оквиру циљева и дјелатности Ватрогасног савеза РС придржава 

закона, Статута и других општих аката Ватрогасног савеза РС. 
 

VI ОРГАНИ ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА РС 

 
 

Члан 18. 
Органи Ватрогасног савеза РС су: 
1. Скупштина Ватрогасног савеза РС као највиши орган у Ватрогасном савезу 

РС; 
2. Управни одбор, као орган управљања и изврши орган Ватрогасног савеза  
      РС. 
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1. Скупштина Ватрогасног савеза РС 
 

 
Члан 19. 

 
Скупштину Ватрогасног савеза РС (у даљем тексту: Скупштина) чине 45 

чланова (делегата) који су изабрани од стране удружених чланова регија. 
Ватрогасни савез РС је организационо подијељен на пет регија, ради 

ефикаснијег дјеловања на нижем нивоу организације. 
Регије Ватрогасног савеза РС су: 
- Регија Бањалука 
- Регија Добој 
- Регија Бјељина 
- Регија Источно Сарајево 
- Регија Требиње. 
 
Регије делегирају следећи број делегата чланова скупштине: 
- Регија Бањалука...................................17 делегата 
- Регија Добој..........................................  7 делегата 
- Регија Бјељина.....................................  7 делегата 
- Регија Источно Сарајево....................   7 делегата 
- Регија Требиње...................................    7 делегата 
 
Број делегата са поједине регије се утврђује на период од четири године. 
Број делегата са поједине регије се може промијенити Одлуком Скупштине  

на задњој сједници у мандатном периоду пред изборну скупштину на приједлог 
Управног одбора према усаглашеним критеријумима. 
 Свака регија се може организовати на ниже облике организовања (подрегије) 
ако ће се на тај начин обезбједити боља координација измећу чланица. 
 Регија на првом састанку након изборне скупштине Ватрогасног савеза РС 
бира координатора регије и доноси одлуке о нижим организационим облицима, те 
одлуке о томе доставља у сједиште Ватрогасног савеза РС. 

Чланови Скупштине се бирају на мандатни период од четири године, којима 
мандат траје од дана конституисања Скупштине. 
 Изабраном члану Скупштине са поједине регије издаје се потврда у којој се 
наводи да у Скупштини заступа одређену регију. 
 Представници регије су дужни изабрати и замјеника члана - делегата  у 
Скупштини на исти начин као и делегата у Скупштини. 
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Престанком својства члана Ватрогасног савеза РС, престаје и својство члана 
Скупштине који је био овлашћени представник регије.  

 
  
 
Регија:  

1. бира делегате и замјенике делегата за Скупштину Ватрогасног савеза РС; 
2. бира координатора и замјеника координатора регије; 
3. одлучује о организацији регије, те може формирати већи број подрегија; 
4. у случају да је регија организована у већи број подрегија, у том случају се 

не бира координатор и замјеник координатора регије, него се бира 
координатор и замјеник координатора сваке подрегије; 

5. прикупља и доставља тражене податке и информације у сједиште 
Ватрогасног савеза РС или на тражење других институција; 

6. организује и спроводи такмичења ватрогасних јединица на својој регији; 
7. предлаже иницијативе у вези бољег организовања и функционисања 

система заштите и спашавања; 
8. анализира активности и стање у регији са аспекта ефикасности система 

заштите и спашавања, те по том питању подноси иницијативе за 
унапређење стања. 
 
 
 

Члан 20. 
Скупштина: 
1. доноси Статут Ватрогасног савеза РС, његове измјене и допуне и друге 

опште акте за чије доношење није надлежан Управни одбор; 
2. утврђује пословну политику у остваривању циљева и дјелатности 

Ватрогасног савеза РС; 
3. утврђује план и програм прибављања и реализације средстава која стиче по 

одредбама Закона о заштити од пожара; 
4. врши верификацију мандата чланова Скупштине; 
5. бира и разрјешава дужности чланове Управног одбора; 
6. разматра и усваја извјештај о раду у финансијском пословању, 

припремљен од стране Управног одбора; 
7. одлучује о додјели признања за изузетне заслуге у остваривању циљева и 

дјелатности Ватрогасног савеза РС; 
8. доноси Пословник о раду Скупштине; 
9. бира и разрјешава предсједника и подпредсједника Скупштине из  
      редова чланова Скупштине; 
10. одлучује о другим питањима која по закону и овим Статутом спадају у 

дјелокруг Скупштине. 
 

Члан21. 
Сједнице Скупштине се одржавају према потреби, а најмање једном годишње.  
Скупштина може пуноважно одлучивати ако је присутна надполовична 

већина од укупног броја чланова Скупштине. 
 Одлуке Скупштина се доноси већином гласова од укупног броја чланова 

Скупштине и за исту морају гласати присутни делегати из најмање три регије, ако за 
поједина питања законом или овим Статутом није друкчије одређено. 
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Члан 22. 

Одлуке Скупштине потписује лице које је предсједавало сједницом, а 
овјеравају се печатом Ватрогасног савеза РС. 

 
Члан 23. 

Скупштину сазива предсједник Скупштине, по својој иницијативи или на 
приједлог Управног одбора или 1/5 чланова Скупштине.  

Дневни ред предлаже предлагач сазивања Скупштине. 
Позиви за сједницу достављају се члановима Скупштине, члановима 

Управног одбора, секретару Ватрогасног савеза РС и другим лицима за која се 
опредјели сазивач сједнице. 

Ако предсједник Скупштине не сазове сједницу Скупштине у року од 8 дана 
од поднесеног захтјева из става 1. овог члана, сједницу Скупштине може сазвати 
подносилац таквог захтјева и предложити дневни ред. 

 
 

Члан 24. 
Радом Скупштине руководи предсједник Скупштине. 
Ако не постоји кворум (надполовична већина од укупног броја чланова 

Скупштине), заказује се нови термин који не може бити краћи од 3 дана, ни дужи од 
15 дана. 

 
 

2. Управни одбор 
 
 

Члан 25. 
Управни одбор се састоји од предсједника и 4 члана које Скупштина бира из 

реда чланова Ватрогасног савеза РС на мандатни период од 4 године. 
Предсједник и члан Управног одбора може бити лице са највише два 

узастопна мандата у овом органу Ватрогасног савеза РС. 
 
 

Члан 26. 
Управни одбор: 
1. обезбјеђује припреме и сазива сједнице Скупштине; 
2. утврђује приједлоге аката које доноси Скупштина; 
3. обезбјеђује провођење извршавања одлука Скупштине; 
4. образује сталне и повремене комисије и друга радна тијела, поставља и 

разрјешава предсједника и чланове тих комисија и радних тијела; 
5. доноси одлуке које се односе на промет непокретности, изградњи објеката, 

удруживању средстава, закупним односима; 
6. доноси све опште акте, осим оних за које је надлежна Скупштина; 
7. разматра стање и проблеме у ватрогасним друштвима и професионалним 

ватрогасним јединицама и предузимање одговарајућих мјера; 
8. управља имовином Ватрогасног савеза РС осим оних питања за које је 

искључиво надлежна Скупштина; 
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9. поставља и разрјешава секретара Ватрогасног савеза РС, те закључује 
уговор о његовом раду, времену трајања рада и награди за рад; 

10. утврђује програме и планове за остваривање циљева и дјелатности 
Ватрогасног савеза РС, финансијски план и периодични обрачун; 

11. доноси општи акт о унутрашњој организацији Ватрогасног савеза РС; 
12. доноси Пословник о раду; 
13. утврђује евиденцију свих чланица са појединих регија; 
14.обавља и друге послове одређене законом, овим Статутом и другим 

општим актима, као и послове који нису стављени у надлежност 
Скупштине или секретара Ватрогасног савеза РС. 

 
Члан 27. 

Сједнице Управног одбора сазива и предсједава им предсједник Управног 
одбора.  

Управни одбор бира из својих редова предсједника и замјеника предсједника 
Управног одбора. 

Предсједник Управног одбора сазива по својој иницијативи, а обавезан је 
сазвати сједницу Управног одбора на захтјев 1/3 чланова Скупштине. Ако 
предсједник не сазове сједницу у року од 8 дана, сједницу може сазвати подносилац 
захтјева и предложити дневни ред. 

Радне материјале за сједнице Управног одбора припрема и обезбјеђује 
Стручна служба Ватрогасног савеза РС.  

 
Члан 28. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. Ако 
се број гласова подијели, одлучујући је глас предсједника. 

Одлуке потписује предсједник Управног одбора и овјеравају се печатом  
Ватрогасног савеза РС. 

На сједници Управног одбора се води записник, који потписују предсједник 
Управног одбора и записничар. 

Одлуке Управног одбора извршавају предсједник Управног одбора и секретар 
Ватрогасног савеза РС, сваки у оквиру свог дјелокруга. 

 
 

 
VII ЗАСТУПАЊЕ ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА РС 

 
 

Члан 29. 
Ватрогасни савез РС заступају, у складу са законом и општим актима, лица 

која су изабрана или постављена на сљедеће дужности: 
1. предсједник Скупштине, без ограничења; 
2. замјеник предсједника Скупштине за послове за које га овласти     
     предсједник Скупштине  
3. друго лице из Управног одбора које овласти предсједник Скупштине. 

 
Предсједник Скупштине Ватрогасног савеза РС обавља функцију  

предсједника Ватрогасног савеза Републике Српске. 



12 
 

 
 

 

 

VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА РС 

 
 

Члан 30. 
Унутрашња организација Ватрогасног савеза РС уређује се општим актом који 

доноси Управни одбор. 
 

Члан 31. 
За извршавање стручних, техничких и административних послова 

Ватрогасног савеза РС, као и за реализацију одлука и закључака органа Ватрогасног 
савеза РС организује се стручна служба савеза.  

Руководилац стручне службе је по фукнцији секретар Ватрогасног савеза РС и 
одговоран је за њен рад. 

Запослена лица у стручној служби имају сва права регулисана Законом о раду, 
а обавезе су одређене одговарајућим општим актима.   
 
 

IX ПРАВИЛА КОЈА СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ ЗА СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
СРЕДСТВИМА 
 

 
Члан 32. 

           Ватрогасни савез РС стиче имовину у складу са одредбама Закона о заштити 
од пожара и члана 35. Закона о удружењима и фондацијама, као и одредбама других 
закона. 

Годишњи вишак прихода над расходима употребљава се за остваривање 
статутарних циљева Ватрогасног савеза РС, укључујући и приходе остварене у 
обављању привредне дјелатности. 
       На стицање и пренос имовине примјењују се општи прописи који се односе на 
имовину друштвених организација односно удружења, којом се послује у складу са 
финансијским планом и одлукама надлежних органа Ватрогасног савеза РС. 
       Ватрогасни савез РС може користити имовину свих облика својине у складу са 
законом ради остваривања својих циљева и дјелатности.  

 
Члан 33. 

O стицању и располагању имовином Ватрогасног савеза РС води се прописана 
евиденција. 

О прибављању или преносу непокретности на трећа лица, узимању 
непокретности у закуп, самостално или заједно са трећим лицима по основу 
удруживања средстава, одлучује Управни одбор. 
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Члан 34. 
Надзор над законитошћу рада и коришћењем и располагањем имовином врши 

Скупштина Ватрогасног савеза РС, као и надлежни републички органи.  
Скупштина Ватрогасног савеза РС, у циљу боље контроле рада финансијског 

пословања и других консултација може интерно за своје потребе ангажовати услугу 
овлаштене ревизије. 

 
 

 
X НАЧИН ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЈЕШТАЈА И ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 
 
 

Члан 35. 
Управни одбор подноси Скупштини годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању једном годишње у писменој форми.  
Извјештај садржи податке о раду Ватрогасног савеза РС, Управног одбора, 

као и о финансијском пословању савеза. 
Скупштина, поводом разматрања извјештаја, доноси одговарајуће одлуке и  

закључке. 
 

 

XI СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 
 

Члан 36. 
Приједлог Статута (или измјена или допуна Статута) утврђује Управни одбор  

те га упућује Скупштини Ватрогасног савеза РС на усвајање. 
Иницијативу за доношење или измјене и допуне Статута може дати сваки 

члан Ватрогасног савеза РС. 
Сваки члан Скупштине може у писменој форми дати амандман на поједине 

одредбе предложеног Статута. 
Статут (или његове измјене или допуне) ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли у сједишту Ватрогасног савеза РС, ако тим актом 
није друкчије одређено. Објављивање се обавља на дан доношења Статута на 
сједници Скупштине. 

На начин одређен у претходним ставовима доносе се и други општи акти за 
чије је доношење надлежна Скупштина. 

 
Члан 37. 

Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности, уз сходну примјену 
начина и поступка предвиђених у првом ставу из члана 38.  

 
Члан 38. 

           Општи акти су Статут, правилници, одлуке општег карактера и пословници.     
           Измјене и допуне општих аката врше се по поступку који је предвиђен за 
њихово доношење. 
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Општим актима утврђују се она питања која су одређена законом или је 
предвиђено да се могу уређивати општим актом или кад је то потребно за уређивање 
појединих односа у Ватрогасном савезу РС. 

 

 

XII ДОБРОВОЉНИ ПРЕСТАНАК РАДА И ПОСТУПАК СА ИМОВИНОМ У 
TOM СЛУЧАЈУ 

 
 

Члан 39. 
Ватрогасни савез РС престаје са радом у случајевима који су одређени 

законом или ако одлуку донесе Скупштина најмање двотрећинском већином свих 
чланова Скупштина. 

Ако законом није друкчије одређено у случају добровољног престанка рада 
(уколико није у питању статусна промјена), објекти и друга имовина по подмирењу 
законских и других обавеза, предају се на располагање чланицама Ватрогасног 
савеза РС. 

 
 

XIII ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА 

 
 

Члан 40. 
Чланови Ватрогасног савеза РС се обавјештавају о раду Ватрогасног савеза 

РС, путем саопштења или истицањем заначајнијих одлука или извода из тих одлука 
на огласној табли. Рад свих органа је јаван. 

О обавјештавању и јавности рада старају се предсједник Скупштине и 
предсједник Управног одбора Ватрогасног савеза РС, који су овлаштени да дају 
обавјештења и саопштења. 

 
 

Члан 41. 
Остваривање задатака на заштити животне средине остварује се у складу са 

законом и актима Управног одбора. 
 
 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

                                                                  Члан 42. 
Скупштина и Управни одбор ће ускладити досадашње опште акте са 

одредбама овог Статута у року од 3 мјесеца од дана почетка примјене овог Статута, а 
до тога рока, односно до доношења нових општих аката, примјењиваће се одредбе 
досадашњих општих аката, које нису у супротности са законом и овим Статутом. 

 



15 
 

 
Члан 43. 

На дан ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Ватрогасног 
савеза Републике Српске, Бања Лука ( број: 167-20/13 од 27.06.2013. године), ако за 
поједине случајеве у чл. 42. овог Статута није друкчије одређено. 
 
 
 
Број: 46-19/15  
У Бањој Луци, дана 28.04.2015. године                                                                                        
                                                                            
                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                 ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА  РС 
                                                                                 __________________________ 
                                                                                          / Горан Стојаковић / 
  
 
 
 
 



 

 


