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за период 1.01 - 30.09.2013. године, у укупном износу од 
860.800,00 КМ, и то са позиција:

415200 - текући грант за активности у 
 области технологије ................................ 115.800,00 КМ,

415200 - текући грант за активности 
 научних институција ..............................745.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство науке и технологије.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1752/13 Предсједница
21. августа 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1273
На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени глaсник Републике Српске”, 
број 118/08), члана 12. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 101. ст. 2. 
и 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 134/11), Влада 
Републике Српске, на 23. сједници, одржаној 21.08.2013. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – БИЈЕЉИНА

1. Именују се чланови Управног одбора Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске – 
Бијељина, у саставу:

1) Ратко Трифуновић,
2) Борислав Ракић,
3) Миленко Пантић,
4) Милица Бугариновић,
5) Милорад Солаковић,
6) Здравко Плазачић,
7) Ранка Мишић,
8) Борко Ђурић и
9) Деливоје Тошић.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1742/13 Предсједница
21. августа 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12) и члана 53. став 1. 
тачка в) Закона о државним службеницима (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 22. сједници, одржаној 31.07.2013. 
године,  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА 

ЗАВОДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

1. Доц. др Здравко Марјановић разрјешава се дужности 
замјеника директора Завода за образовање одраслих, са 
9.08.2013. године, ради преласка на другу јавну функцију.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1734/13 Предсједница
31. јула 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1274
На основу члана 51. став 4. Закона о заштити од пожа-

ра (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛА
СЛУЖБЕ У ВАТРОГАСНИМ ЈЕДИНИЦАМА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилима прописују се формација ватрогасних 

јединица, радне обавезе ватрогасаца и других радника са 
одређеном функцијом, командовање, поступци и радње у 
току вјежбе у ватрогасним јединицама, ватрогасни објекти 
и дежурства, евиденције, извјештај о ватрогасној интервен-
цији, анализа ватрогасне интервенције, јавне ватрогасне 
вјежбе, те свечаности, такмичења и почасти у ватрогасним 
јединицама.

Члан 2.
Ова правила примјењују се на раднике у свим ватро-

гасним јединицама (у даљем тексту: ватрогасци), без обзи-
ра на облик организовања ватрогасне јединице (професио-
нална или добровољна), када су на дужности у смjенама 
или обављају друге активности које организује ватрогасна 
јединица. 

Члан 3.
Ова правила односе се и на обавезе учествовања ватро-

гасне јединице у елементарним непогодама (поплаве, ра-
шчишћавање рушевина), пружању техничке помоћи у не-
згодама и опасним ситуацијама (уклањање или деконтами-
нација опасних материја и слично и у обављању  других 
послова у еколошким и другим несрећама, под условом да 
су за то обезбијеђене справе, средства и опрема и ако су 
наведене обавезе утврђене законом или другим актом ос-
нивача.

Члан 4.
За вријеме вршења дужности ватрогасци се старају да 

ватрогасна јединица у сваком тренутку буде способна за га-
шење пожара и спасавање људи и имовине, као и за друге 
обавезе ватрогасне јединице.

II - ФОРМАЦИЈА ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА 

Члан 5.
Ватрогасна јединица, у складу са чланом 49. став 1. За-

кона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 71/12); (у даљем тексту: Закон) има најмање 
12 стручно оспособљених, здравствено и психофизички 
способних ватрогасаца, а организује се у сљедеће форма-
цијске облике: 

а) ватрогасно одјељење - најмање девет ватрогасаца, 
б) ватрогасни вод (два до четири одјељења) - најмање 

21 ватрогасац,
в) ватрогасна чета (два до четири вода) - најмање 42 

ватрогасца,
г) ватрогасна бригада (двије и више чета) - најмање 84 

ватрогасца.

Члан 6.
На основу плана заштите од пожара општине или града, 

одлуком о организовању ватрогасне јединице, у складу са 
чланом 14. став 1. Закона, утврђују се:
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а) формацијски облик ватрогасне јединице, 
б) подручје дјеловања и
в) начин унутрашње организације и обезбјеђења мате-

ријалних средстава за рад ватрогасне јединице.

Члан 7.
(1) Прије пријема у ватрогасну јединицу сви ватрогасци 

упознају се са овим правилима, о чему дају писану изјаву.
(2) Чланови добровољне ватрогасне јединице, у скла-

ду са чланом 62. став 3. т. б), в) и г) ових правила, испред 
строја ватрогасне јединице, дају и усмену свечану изјаву.

III - РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ВАТРОГАСАЦА И ДРУГИХ 
РАДНИКА  СА ОДРЕЂЕНОМ ФУНКЦИЈОМ

Члан 8.
Ватрогасац, командир одјељења, командир вода, коман-

дир чете, замјеник командира чете, командант бригаде и 
замјеник команданта бригаде, руководилац акције гашења 
пожара и руководилац техничке службе своје радне обавезе 
остварују, односно извршавају у складу са Законом, овим 
правилима, као и другим актима о оснивању и организо-
вању ватрогасне јединице.

Члан 9.
У оквиру својих радних обавеза ватрогасци су дужни да:
a) задатке извршавају савјесно, пожртвовано, тачно и 

благовремено,
б) задатке извршавају према начелима ватрогасне так-

тике, како би, за најкраће вријеме и са најмањим могућим 
оштећењима објекта и имовине, постигли безбједан рад и 
успјех,

в) у извршавању задатака употребљавају лична и зајед-
ничка заштитна средства,

г) спроводе наредбе и команде које се односе на извр-
шавање послова и задатака у ватрогасној јединици, као и у 
акцији гашења и спасавања,

д) се стручно и психофизички оспособљавају према 
утврђеном плану и програму, како би на периодичним про-
вјерама знања и оспособљености постигли предвиђене ре-
зултате,

ђ) брижљиво чувају и одржавају справе, средства и 
опрему,

е) користе средства везе искључиво према упутству за 
њихово коришћење,

ж) се на позив на интервенцију одмах јављају у ватро-
гасну јединицу,

з) без одобрења руководиоца акције гашења и спаса-
вања не напуштају мјесто интервенције, ако у интервен-
цији учествују,

и) за вријеме дежурства у смјени, за извршење акције 
гашења и спасавања и других послова и задатака, буду пси-
хофизички способни и

ј) чувају углед ватрогасне јединице, као и свој лични 
углед. 

Члан 10.
(1) Руководилац акције гашења пожара (у даљем тексту: 

руководилац акције) је радник са одређеном функцијом, а 
који је у смјенама на дужности.

(2) Руководилац из става 1. овог члана, поред овла-
шћења из члана 66. Закона, у оквиру својих радних обавеза 
дужан је да:

a) се стара да се смјена на дужности може организовано 
и технички ефикасно, ангажовати у акцији гашења и спа-
савања, а према раније утврђеним тактичко-оперативним 
задацима у ватрогасној јединици,

б) у потпуности буде упознат са тактичко-оперативним 
задацима ватрогасне јединице,

в) квалитетно организује рад на стручном оспособља-
вању и усавршавању ватрогасаца, а према плану и програ-
му утврђеном у складу са чланом 46. став 1. Закона,

г) непосредно утврђује и контролише исправност сред-
става, справа и опреме,

д) спроводи организовање и командовање акцијом га-
шења и спасавања према начелима ватрогасне тактике,

ђ) непосредно организује и контролише извршење дру-
гих послова и задатака ватрогасаца, као и других радника 
са нижом функцијом на дужности и

е) извјештава старјешину ватрогасне јединице о извр-
шеним пословима и задацима, а посебно о случајевима 
кршења ових правила, као и других аката о организовању 
ватрогасне јединице.

Члан 11.
(1) Старјешина ватрогасне јединице (у даљем тексту: 

старјешина јединице) је радник са одређеном функцијом, у 
зависности од формације ватрогасне јединице.

(2) Старјешина из става 1. овог члана, у оквиру својих 
радних обавеза, дужан је да:

а) спроводи одредбе Закона и плана заштите од пожара, 
а које се односе на ватрогасну јединицу,

б) се стручно усавршава и предлаже одређене мјере 
оснивачу, у циљу постизања што боље оспособљености 
ватрогасне јединице,

в) се стара о реализацији плана и програма струч-
ног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца, као и да 
повремено остварује непосредан увид у исте,

г) у потпуности буде упознат са тактичко-оперативним 
задацима ватрогасне јединице и да, по потреби, непосредно 
преузима руковођење у акцијама гашења и спасавања,

д) по сазнању о повреди ових правила против одговор-
них радника и ватрогасаца покрене дисциплински посту-
пак, 

ђ) сарађује са инспектором за експлозивне материје и 
послове заштите од пожара, као и са Ватрогасним савезом 
Републике Српске, а у погледу рјешавања питања битних за 
унапређење рада ватрогасне јединице.

(3) Замјеник старјешине јединице обавља послове и 
задатке које му одреди старјешина јединице, а у његовом 
одсуству обавља послове старјешине.

IV - КОМАНДОВАЊЕ 

Члан 12.
(1) Командовање у ватрогасним јединицама заснива 

се на принципу субординације, у складу са функцијама 
утврђеним посебним правилником.

(2) Ватрогасци извршавају наредбе и команде надређе-
ног старјешине.

Члан 13.
(1) Наредбе се издају за обављање редовних послова и 

задатака у вријеме обављања дужности и могу бити усмене 
и писане.

(2) Команде се издају од почетка извођења вјежбе, доја-
ве пожара или другог догађаја кад интервенише ватрогасна 
јединица, до завршетка вјежбе, акције гашења и спасавања 
или завршетка интервенције. 

(3) Команде су благовремене, кратке и разумљиве и из-
вршавају се без приговора.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, команде се не извр-
шавају ако извршење команде представља кривично дјело 
и када је у супротности са законом или другим прописима.

Члан 14.
(1) Ако при извршавању команде наступе околности 

које налажу измјену команде, ватрогасац, без одлагања, 
обавештава руководиоца који је команду издао.

(2) Ако ватрогасац због настале ситуације не може оба-
вијестити руководиоца из става 1. овог члана, тада на своју 
одговорност извршава задатак, у складу са својим знањем 
и увјерењем.
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Члан 15.
(1) Ако инспектор за експлозивне материје и послове 

заштите од пожара службено долази у току обуке или вје-
жбе у ватрогасну јединицу, односно у учионицу или каби-
нет, учесници устају, а наставник, односно руководилац-
инструктор рапортира и упознаје инспектора са бројним 
стањем учесника и радом на обуци. 

(2) Ако инспектор за експлозивне материје и послове 
заштите од пожара службено долази док су учесници на 
полигону, учесници настављају са вјежбом, а руководилац-
инструктор подноси рапорт, упознаје инспектора са бројем 
учесника и радом јединице, а ако је у току одмор, учесни-
ци устају, а руководилац-инструктор подноси рапорт и 
упознаје инспектора са радом јединице.

Члан 16.
(1) Ватрогасци могу, писмено или усмено, обавијестити 

старјешину јединице о уоченим пропустима у раду других 
ватрогасаца, без обзира на функцију, као и о својим прије-
длозима за унапређење рада у ватрогасној јединици.

(2) Старјешина јединице сагледава мишљење ватрога-
сца и о томе га обавјештава усмено или даје одговор у пи-
саној форми на његово писмени захтјев. 

V - ПОСТУПЦИ И РАДЊЕ У ТОКУ ВЈЕЖБЕ У 
ВАТРОГАСНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. Постројавање и заузимање става

Члан 17.
(1) Ватрогасци у ватрогасним јединицама изводе по-

ступке и радње у оквиру задатих активности и прописаних 
дужности.

(2) Ватрогасне јединице величине одјељења и вода при-
ликом извођења вјежби поступке и радње изводе у пропи-
саним стројевима, а чете и веће јединице у порецима. 

(3) Строј, односно поредак је распоред у којем су ватро-
гасци, возила и друга техничка средства у ватрогасним је-
диницама постројени у редослиједу “по челу и дубини” на 
одређеним одстојањима и размацима.

(4) Старјешина јединице, издајући команду, одређује у 
који ће се зборни строј, односно поредак постројити ватро-
гасна јединица. 

(5) Врсту чине ватрогасци који стоје у строју, односно у 
реду - један до другог. 

(6) Одстојање између ватрогасаца је удаљеност која се 
мјери од лакта једног до лакта другог ватрогасца.

(7) Ред, односно колону чине ватрогасци који стоје у 
строју, гледајући један другом у потиљак.

(8) Ако за ватрогасцем из једне врсте не стоји други 
ватрогасац, такав се ред назива непотпуним, а задњи ред 
треба увијек да буде попуњен. 

(9) Размак је удаљеност између ватрогасаца мјерена од 
стопала једног до врха прстију наредног ватрогасца. 

Члан 18.
(1) Старјешина јединице прије постројавања одређује 

мјесто, врсту постројавања, одјећу и опрему, а након по-
стројавања провјерава бројно стање, вањски изглед ватро-
гасаца, уједначеност и прилагођеност личне опреме.

(2) Ватрогасци се постројавају у:
а) врсту,
б) двије врсте,
в) колону,
г) двије колоне и
д) четири колоне.
(3) Врста, односно једноврсни строј је постројавање 

у којем ватрогасци стоје један поред другог на одстојању 
0,10 m, а у врсту се постројавају одјељење и веће јединице. 

(4) Двије врсте, односно двоврсни строј је строј у којем 
су ватрогасци распоређени у двије врсте, тако да се ватро-

гасци прве врсте гледају у потиљак ватрогасцима друге вр-
сте, на одстојању 0,10 m и размаку између двије врсте од 
1,10 m. 

(5) Колону чине постројени ватрогасци, један за другим 
гледајући у потиљак на одстојању од 1,10 m. 

(6) Двије колоне чине ватрогасци постројени један за 
другим гледајући у потиљак, на одстојању од 1,10 m и ра-
змаку између двије колоне од 0,10 m. 

(7) Четири колоне чине ватрогасци постројени један за 
другим гледајући у потиљак, на одстојању од 1,10 m и ра-
змаку између двије колоне од 0,10 m.

Члан 19.
(1) Постројавање ватрогасног одјељења за извођење вје-

жбе обавља се на команду старјешине јединице “Одјељење, 
у двије врсте збор!”. 

(2) На дату команду ватрогасно одјељење постројава 
се у двоврсни строј, на удаљености од пет корака испред 
старјешине јединице. 

(3) У циљу поравнања ватрогасаца у врсти издаје се ко-
манда “Надесно равнај се!” или “Налијево равнај се!”. 

(4) У циљу поравнања ватрогасаца у колони издаје се 
команда “У потиљак!”.

(5) Ватрогасци ослобађајући став “на мјесту вољно” за-
узима се на команду “На мјесту вољно!”.

(6) Ако се жели отпустити постројена ватрогасна једи-
ница или ватрогасац, издаје се команда “Вољно!”.

(7) Ако се жели отпустити ватрогасна јединица која се 
креће, издаје се команда “Вољно!”.

(8) Ако издата команда није правилно изведена, старје-
шина јединице издаје команду “Остав!”. 

(9) На команду “Остав!” ватрогасци заузимају став у 
којем су били прије издавања команде, а сваки пут када се 
изда команда “Остав!”, старјешина јединице, прије давања 
те команде, треба да објасни грешку због које је издао ко-
манду “Остав!”. 

Члан 20.
(1) Основни ставови који се заузимају након давања од-

говарајуће команде су: 
а) “мирно”, 
б) “на мјесту вољно”,
в) “надесно (налијево) равнај се”,
г) “поздрав” и
д) “потиљак”. 
(2) Став “мирно” заузима се на команду старјешине је-

динице за постројавање и на команду “Мирно!”. 
(3) У ставу “мирно” ватрогасац појединац или у строју 

стоји мирно, кољена су природно испружена, пете се до-
дирују, врхови стопала су размакнути за ширину стопала. 
Горњи дио тијела је усправан, прса су природно избачена, 
рамена су у истој висини и у природном положају, а тежина 
тијела је равномјерно распоређена на оба стопала. Руке су 
природно пружене с мало избаченим лактовима, длан доди-
рује бедра, прсти су испружени. Средњи прст је на ствар-
ном или замишљеном рубу хлача, глава је природно уздиг-
нута, брада мало привучена према врату, а поглед усмјерен 
напријед у висини очију.

(4) Став “на мјесту вољно” заузима се на команду 
старјешине јединице: “На мјесту вољно!”, при чему ватро-
гасац искорачује краћи корак у лијеву страну. Истовремено, 
обје руке ставља на леђа, десном руком хвата шаку лије-
ве руке, шака лијеве руке је затворена, а ако лијевом хвата 
шаку десне руке, онда је десна шака затворена. Став тијела 
је опуштен, а тежина тијела равномјерно распоређена на 
оба стопала. 

(5) Став “надесно (налијево) равнај се” користи се код 
поравнања ватрогасаца у врсти, а заузима се на команду 
старјешине јединице: “Надесно (налијево) равнај се!”. На 
ову команду сви у врсти, осим првог на крилу, који гледа 
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равно, окрећу главу у десно (у лијево) и поравнавају се пре-
ма првом, а по извршеном поравнању старјешина јединице 
увијек издаје команду “Мирно!”. 

(6) За поравнање врсте по дубини старјешина јединице 
издаје команду “У потиљак!”. На ову команду сваки ватро-
гасац у другој врсти поравна се у потиљак с ватрогасцем у 
првој врсти на одстојању од 0,10 m, а ово равнање користи 
се и за поравнање у колони, гдје се ватрогасци поравнају 
један за другим на растојању од 1,10 m. 

Члан 21.
(1) Прије издавања команде, старјешина јединице зау-

зима став “мирно”, а након тога издаје команду.
(2) Након издате команде “Мирно!” старјешина јединице 

води рачуна да ватрогасци не стоје у том ставу дуже вријеме. 
(3) Старјешина јединице издаје команду увијек испред 

строја или са стране ако се ватрогасци крећу, али никада 
иза њихових леђа. 

(4) Приликом постројавања старјешина јединице по-
ставља се тако да се формација може постројити испред 
њега, лијево, десно и у дубину, како би старјешина једини-
це по завршеном постројавању остао на средини построје-
не формације. 

Члан 22.
(1) Старјешина јединице води строј у кретању тако да је 

строј увијек са његове десне стране.
(2) Положај старјешине јединице у односу на строј у 

кретању је на крају прве трећине постројених ватрогасаца. 
2. Окрети

Члан 23.
(1) Ватрогасац појединац или у строју окрете изводи 

брзо и одрјешито, а након изведеног окрета поново заузима 
став “мирно”. 

(2) Окрети могу бити: “надесно”, “налијево” и “налије-
во круг”, а изводе се на мјесту или у кретању. 

(3) Окрет “надесно” и “налијево” представља полукруг 
(90°), а окрет “налијево круг” представља круг (180°). 

(4) Окрети на мјесту изводе се на сљедеће команде: 
а) “Надесно!”,
б) “Налијево!” и
в) “Налијево круг!”. 

Члан 24.
(1) Окрет “надесно” изводи се у два дијела: 
а) ватрогасац се окреће на пети десне и прстима лијеве 

ноге, задржавајући правилан положај тијела и руку, а при 
окрету ноге се не савијају у кољенима и тежина тијела пре-
носи се на десну ногу и

б) лијева нога се хитро примакне до десне. 
(2) Окрет “налијево” изводи се у два дијела: 
а) ватрогасац се окреће на пети лијеве и прстима десне 

ноге, задржавајући правилан положај тијела и руку, а при 
окрету ноге се не савијају у кољенима и тежина тијела пре-
носи се на лијеву ногу и 

б) десна нога се хитро примакне до лијеве. 
(3) Окрет “налијево круг” изводи се истим поступком 

као и окрет “налијево”.

Члан 25.
(1) На команду старјешине јединице “Вољно!” ватро-

гасац, ако је био у ставу “мирно”, прво руком поздрави 
старјешину, а када старјешина јединице узврати поздрав, 
ватрогасац спушта руку, окреће се окретом “налијево круг” 
и одлази. 

(2) Ако је ватрогасац био у ставу “на мјесту вољно”, 
прво заузме став “мирно”, а онда поступи на начин пропи-
сан ставом 1. овог члана. 

(3) На команду “Вољно!” одјељење, односно друга 
формација која је била у ставу “мирно” не мијења став, већ 
чека поздрав старјешине јединице, који то чини руком, а 
кад старјешина јединице спусти руку, ватрогасци одјељења 
окрећу се окретом “налијево круг” и одлазе. 

(4) Ако је одјељење било у ставу “на мјесту вољно”, сви 
ватрогасци најприје заузму став “мирно”, а онда поступе на 
начин прописан ставом 1. овог члана. 

Члан 26.
(1) Окрете у кретању ватрогасци изводе на сљедеће ко-

манде:
а) “Надесно!”,
б) “Налијево!” и
в) “Налијево круг!”. 
(2) Окрет “надесно” у кретању изводи се у два дијела: 
а) ватрогасац који се креће на извршни дио команде 

који се изговара под десном ногом искорачи још један по-
лукорак лијевом ногом и

б) окрене се на прстима обију ногу надесно те десном 
ногом продужи кретање у смјеру команде. 

(3) Окрет “налијево” у кретању изводи се у два дијела: 
а) ватрогасац који се креће на извршни дио команде 

који се изговара под лијевом ногом искорачи још један по-
лукорак десном ногом и

б) окрене се на прстима обију ногу налијево те лијевом 
ногом продужи кретање у смјеру команде. 

(4) Окрет “налијево круг” у кретању изводи се у три 
дијела: 

а) ватрогасац који се креће, на извршни дио команде, 
који се изговара под лијевом ногом, искорачи још један по-
лукорак десном ногом с ослонцем на предњи дио стопала, 

б) окрене се на прстима обију ногу налијево, а послије 
окрета тежину пребаци на лијеву ногу и 

в) искорачи десном ногом и продужи кретање, а при ок-
рету руке су прислоњене уз тијело. 

Члан 27.
Кретање трчећим кораком ватрогасац изводи по истој 

команди и на исти начин као и при кретању кораком, а 
послије окрета одлази трчећим кораком. 

3. Поздрављање

Члан 28.
(1) Ватрогасци кад носе униформу, треба да се међусоб-

но поздрављају. 
(2) Ватрогасац са нижом функцијом или чином поздра-

вља ватрогасца са вишом функцијом или чином, а он по-
здрав узвраћа. 

(3) Ватрогасци са истом функцијом или чином поздра-
вљају се истовремено. 

Члан 29.
(1) Ватрогасци се поздрављају руком кад се не налазе у 

строју или окретом главе кад су постројени.
(2) Ватрогасац изван строја поздравља десном руком, 

и то тако да заузме став мирно, подигне десну руку поред 
тијела и кажипрст стави у висину сљепоочнице, при чему 
су остали прсти испружени и састављени, а длан је окренут 
према лицу, лакат је природно савијен у висини десне стра-
не прса, лијева рука је природно испружена с мало избоче-
ним лактом, длан додирује бедра, а прсти су испружени, те 
је средњи прст на стварном или замишљеном рубу хлача.

(3) Овакав начин поздрава користи се с капом или с ка-
цигом на глави, односно без њих. 

Члан 30.
(1) Ако се поздравља одјељење, оно се увијек построја-

ва у двоврсни строј. 
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(2) Ватрогасци постројени у одјељење или другу фор-
мацију поздрављају ставом “мирно” и окретом главе. 

(3) На команду “Поздрав!” сви постројени ватрогасци 
заузимају став “мирно”, а само погледом прате тренутно 
догађање (подношење рапорта, подизање заставе и сл.).

(4) На команду “Поздрав налијево!”‘, односно “Поздрав 
надесно!” сви постројени ватрогасци заузимају став “мир-
но”, окрећу главе налијево, односно надесно и погледом 
прате тренутно догађање (долазак вишег старјешине, све-
чаног госта и сл.). 

(5) Команда се издаје када виши старјешина дође от-
прилике на 15 до 20 корака од одјељења. 

(6) Постројени ватрогасци погледом и лаганим окре-
тањем главе прате долазак вишег старјешине. 

(7) Након издате команде за поздрав старјешина једи-
нице обавезно издаје команду “Мирно!”, а након тога може 
дати команду “На мјесту вољно!”, “Вољно!” или неку дру-
гу команду. 

Члан 31.
(1) Старјешина јединице који води одјељење, односно 

другу формацију врши поздрављање у кретању.
(2) Став старјешине јединице који поздравља исти је 

као и код поздрава на мјесту, изузев што се креће и што 
погледом прати вишег старјешину, госте, заставу или 
ватрогасце одјељења које поздравља. 

(3) Старјешина јединице који поздравља диже руку на 
поздрав када се приближи на десет корака ономе кога по-
здравља и истовремено прелази у стројеви корак. 

Члан 32.
(1) Старјешина јединице који води одјељење, односно 

другу формацију када се приближи на десет корака ономе 
кога ће поздравити, издаје команду “Поздрав надесно!” или 
“Поздрав налијево!”, у зависности на којој је страни онај 
кога поздравља. 

(2) На команду из става 1. овог члана одјељење или дру-
га формација прелази из обичног у стројеви корак и исто-
времено окреће главе и погледом прати оног/оне којег/које 
поздравља, осим челног, који и даље гледа равно испред 
себе одржавајући правац кретања.

(3) Старјешина јединице који води одјељење или другу 
формацију креће се такође стројевим кораком и поздравља 
као појединац. 

(4) Када зачеље прође поред оног/оних које су поздра-
вљали, старјешина јединице спушта руку и издаје команду 
“Мирно!”. 

(5) На ову команду ватрогасци окрећу главу равно и 
продужавају кретање обичним кораком. 

(6) Ако старјешина јединице жели отпустити ватрога-
сце у мировању, он издаје команду “Вољно!”. Ако старје-
шина јединице жели отпустити ватрогасце док се још 
крећу, издаје команду “Вољно!”. 

(7) На ову команду одјељење, односно друга формација 
стаје, ватрогасци заузму став “мирно” и кад их старјешина 
јединице поздрави, окрећу се окретом “налијево круг”, те 
слободно одлазе. 

4. Поступци постројавања при интонирању химне и 
почасни поздрав

Члан 33.
(1) За вријеме интонирања химне ватрогасци построје-

ни у одјељење или другу формацију стоје у ставу “мирно”, 
односно у ставу “поздрав”. 

(2) Старјешина јединице, ако је издвојен, испред или 
са стране, поздравља руком с погледом усмјереним према 
мјесту догађања. 

(3) По интонирању химне старјешина јединице може 
издати команду “Мирно!” и “На мјесту вољно!”, а ако 
старјешина јединице то не учини, ватрогасци сами заузи-
мају тај став. 

Члан 34.
Ако се ватрогасац за вријеме интонирања химне затекне 

ван строја, заузима став за поздрављање у мјесту, тијелом 
окренут према мјесту догађања. 

Члан 35.
(1) При уласку у затворену просторију гдје су истакну-

ти републички и ватрогасни симболи (застава, грб, односно 
амблем) ватрогасци скидају капу, а могу је вратити на главу 
тек по изласку из просторије. 

(2) У затвореном простору на почетку интонирања хим-
не ватрогасци се постављају у ставу “мирно”, односно у 
ставу “поздрав”. 

(3) По завршетку интонирања химне ватрогасци се 
враћају у претходне позиције. 

Члан 36.
(1) Ватрогасци у свечаним приликама, као и приликом 

исказивања почасти умрлом ватрогасцу, поздрављају поча-
сним поздравом. 

(2) За почасни поздрав команда је “Почасни поздрав!”, 
а ватрогасци заузимају став и врше радње као и код поздра-
вљања.

Члан 37.
(1) Ватрогасац прилази старјешини јединице обичним 

кораком, осим када предаје рапорт испред јединице. 
(2) На размаку од пет до шест корака од старјешине 

јединице ватрогасац заузима чвршће држање, гледајући га 
равно у очи. 

(3) Пришавши на два до три корака, ватрогасац се зау-
ставља, заузима став “мирно”, поздравља руком и обраћа се 
старјешини јединице на сљедећи начин: 

а) ако је непосредно позван, ватрогасац се обраћа рије-
чима: “Изволите, господине старјешина!”, а ако га старје-
шина не познаје, ватрогасац се представља, наводећи 
звање, име и презиме, 

б) ако је посредно позван, ватрогасац се обраћа ријечи-
ма: “Господине старјешина, звали сте ме!”, а ако га старје-
шина јединице не познаје, ватрогасац се представља,

в) ако прилази старјешини јединице, а старјешина га 
није позвао: “Господине старјешина, молим...” и кратко 
образлаже свој захтјев,

г) ако га старјешина јединице не познаје, представља 
се, послије обраћања старјешини заузима став “на мјесту 
одмор” и даљи разговор наставља у том ставу или ставу 
који одреди старјешина јединице. 

(4) Када је разговор завршен, старјешина јединице издаје 
команду “Вољно!”, а на издату команду ватрогасац поздра-
вља и поступа на начин предвиђен за команду “Вољно!”. 

5. Кретање

Члан 38.
(1) Ватрогасац, односно ватрогасна јединица могу се 

кретати кораком, трчећим кораком и трком. 
(2) Кретање увијек почиње лијевом ногом. 
(3) За кретање кораком брзина је од 114 до 116 корака у 

минути, за кретање трчећим кораком брзина износи 160 до 
170 корака у минути, а за кретање трком није одређен број 
корака, већ се удаљеност савладава у најкраћем времену. 

(4) Дужина корака при кретању кораком је око 75 cm, 
док дужина корака при кретању трком није одређена. 

(5) При кретању руке су слободно опуштене и у лакто-
вима се гибају у ритму кретања, највише до висине опасача 
(90°). 

Члан 39.
(1) Корак може бити стројеви, обични и слободни. 
(2) Стројеви корак користи се кад ватрогасна јединица 

исказује почаст у кретању, кад старјешина јединице предаје 
рапорт испред јединице и у поступцима током вјежби. 
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(3) Обичан корак користи се у свим осталим приликама 

и код кретања обичним кораком сви ватрогасци крећу се 
истовремено, у корак под исту ногу. 

(4) Слободан корак користи се у кретању ватрогасне 
јединице преко моста, подводног, залеђеног или стрмог те-
рена и у сличним неуобичајеним условима, а код кретања 
слободним кораком ватрогасци се не крећу у корак под исту 
ногу. 

Члан 40.
(1) Кретање ватрогасца или ватрогасне јединице, ако се 

у издатој команди не прецизира врста корака, јесте кретање 
стројевим кораком. 

(2) На дату команду старјешине: “Ватрогасац, на-
пријед!” и “Одјељење, напријед!” ватрогасац лијевом но-
гом искорачи напријед тако да је нога савијена у кољену, а 
стопало прстима благо окренуто према тлу и подигнуто 15 
cm, затим се нога у кољену мало испружи и чврсто врати 
на тло и у том тренутку нога се потпуно исправи (затег-
не) у кољену, а тежина тијела пренесе се на њу, десна нога 
је испружена, па кад ватрогасац тежину тијела пренесе на 
лијеву ногу, десном ногом наставља кретање на  исти начин 
као и лијевом ногом.

(3) Кретање одјељења обичним кораком почиње на 
издату команду старјешине: “Одјељење, обичним кораком 
напријед!”. 

(4) Кретање вода слободним кораком издаје се коман-
дом “Вод, слободним кораком напријед!”. 

(5) У случају престројавања и потребе пристизања чел-
них ватрогасаца, ватрогасци се могу кретати и краћим ко-
раком до 20 cm, а да би челни ватрогасци из кретања кора-
ком нормалне дужине прешли у кретање краћим кораком, 
даје се команда: “Краћим кораком!”. 

(6) Да би се из кретања краћим кораком прешло у корак 
нормалне дужине, издаје се команда “Пуним кораком!”. 

(7) Из кретања стројевим кораком у кретање обичним, 
као и из кретања обичним кораком у слободни и обрнуто, 
прелази се на команду: 

а) “Обичним кораком!”, 
б) “Слободним кораком!” и 
в) “Стројевим кораком!”. 
(8) На извршни дио команде под лијевом ногом десном 

се искорачи још један корак и лијевом пређе у корак издат 
командом. 

Члан 41.
(1) Кретање ватрогасаца и ватрогасне јединице трчећим 

кораком с мјеста започиње на команду старјешине једини-
це: “Трчећим кораком напријед!”.

(2) При кретању трчећим кораком руке су савијене у 
лактовима, за приближно 90° и гибају се поред тијела у 
ритму трчања. 

(3) Ватрогасна јединица трчи “у корак”.
(4) Прелаз из кретања кораком у трчећи корак изводи 

се након команде “Трчећим кораком!”, а на извршни дио 
команде, који је под лијеву ногу, искорачи се десном још 
један корак и лијевом продужи кретање трчећим кораком. 

(5) Прелаз из кретања трчећим кораком у корак изводи 
се на команду “Кораком!”, а на извршни дио команде, који 
је под лијеву ногу, искорачи се десном још један корак и 
лијевом продужи кретање кораком. 

Члан 42.
(1) Кретање ватрогасаца и ватрогасне јединице трком с 

мјеста почиње на команду “Трком напријед!”, 
(2) Ради прелаза из кретања кораком или трчећим кора-

ком у трк издаје се команда “Трком!”,
(3) Ради прелаза из трка у кретање трчећим кораком 

издаје се команда “Трчећим кораком!” и на ту команду 
претрчи се три до четири корака и пређе се у кретање тр-
чећим кораком. 

Члан 43.
(1) При кретању кораком, ради заустављања одјељења, 

вода или друге формације, издаје се команда “Одјељење, 
стој!” или “Вод, стој!”, при чему се под лијеву ногу коман-
дује дио команде “Одјељење, …”, а под десну “… стој!”. 

(2) На команду из става 1. овог члана искорачи се још 
један корак лијевом ногом, примакне се десна нога к лије-
вој нози и заузме став “мирно”. 

(3) При кретању трчећим кораком искорачи се још два 
корака, примакне се нога к нози у такту корака и заузме 
став “мирно”. 

(4) При кретању трком искорачи се још три, четири ко-
рака, примакне се нога к нози и заузме став “мирно”. 

Члан 44.
Одјељење или друга формација води се с мјеста и у кре-

тању, а ватрогасци су постројени у једну или више колона. 

Члан 45.
(1) Ради вођења с мјеста, старјешина одјељења или дру-

ге формације издаје команду “Одјељење, десним (лијевим) 
крилом, обичним кораком напријед!”. 

(2) Крилни ватрогасац означене стране крене пуним ко-
раком и води, а крилни супротног крила, око којег се води, 
креће се врло кратким кораком. 

(3) Остали ватрогасци у врсти крећу се поравнавајући 
се с крилом које води. 

(4) Када је вођење изведено колико је било потребно, 
старјешина издаје команду “Равно!” и на ту команду сви 
ватрогасци продужавају кретање пуним кораком. 

Члан 46.
Ради вођења у кретању старјешина одјељења или друге 

формације издаје команду “Десним (лијевим) крилом!”, а 
даље радње вођења ватрогасаца исте су као и код вођења 
с мјеста. 

VI - ВАТРОГАСНИ ОБЈЕКТИ И ДЕЖУРСТВА

Члан 47.
(1) Ватрогасне јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме користе ватрогасни дом или спремиште 
(у даљем тексту: ватрогасни објекти).

(2) Коришћење ватрогасних објеката регулише се кућ-
ним редом.

Члан 48.
(1) Потребно је да све просторије у ватрогасним објек-

тима просторно, квалитетом и хигијенски одговарају пот-
ребама ватрогасне јединице, а у свим просторијама одржа-
вају се ред и чистоћа.

(2) За одржавање и чување ватрогасног објекта одго-
ворни су сви ватрогасци.

Члан 49.
(1) Ватрогасни објекти у којима не постоји стално де-

журство закључани су, а кључеве објекта задужују лица 
која одреди управни одбор ватрогасног друштва.

(2) У ватрогасној јединици гдје је одређено дежурство 
дежурни ватрогасац врши истовремено функцију унутра-
шње контроле и функцију руковођења како би ватрогасна 
јединица била у што већој приправности за интервенцију.

(3) Дежурство обављају оперативни ватрогасци, а њи-
хове обавезе одређује старјешина јединице посебним дне-
вним заповијестима и на основу израђеног и одобреног ра-
спореда према коме су ватрогасци распоређени.

Члан 50.
Приликом преузимања дужности дежурни ватрогасац:
а) провјерава задатке којима су одређене његове обавезе,
б) преузима и прегледа евиденције, актуелне информа-

ције, књиге и задужења која су у дежурној просторији и
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в) у књигу дежурства евидентира евентуалне неисправ-
ности справа и опреме уочене прегледом.

Члан 51.
У току дежурства дежурни ватрогасац води сљедеће 

евиденције:
а) књигу позива за интервенције,
б) књигу дежурства, у коју се уписују догађаји и при-

мопредаја дежурства,
в) евиденцију доласка и изласка ватрогасних возила, 

ватрогасне и друге опреме.

Члан 52.
У дежурној просторији ватрогасног објекта налазе се:
а) план заштите од пожара, односно извод из плана за 

подручје дјеловања,
б) тактичко-оперативни планови гашења и спасавања,
в) списак ватрогасаца са тачним адресама и бројевима 

телефона - кућних и на послу,
г) подаци о сусједним ватрогасним јединицама, од-

носно другим ватрогасним јединицама битним за то по-
дручје - регију,

д) карта подручја дјеловања ватрогасне јединице и
ђ) планови заштите од пожара привредних друштава и 

других правних лица код којих је повећана опасност од по-
жара (привредна друштва и друга правна лица разврстана 
у прву категорију).

Члан 53.
(1) За вријеме вршења дужности, у складу са чланом 48. 

Закона, ватрогасци носе радну униформу, а при гашењу по-
жара и спасавању људи и имовине, као и за вријеме вјежби, 
носе и прописану заштитну опрему.

(2) Униформа је уредна и ватрогасци на дужности уред-
но су обријани и ошишани. 

VII - ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 54.

(1) Ватрогасне јединице, у складу са чланом 47. Закона, 
воде сљедеће евиденције:

а) књигу са персоналним подацима ватрогасаца,
б) дневник рада,
в) књигу дневне заповијести,
г) евиденцију о пожарима,
д) прозивник чланова оперативне јединице,
ђ) евиденцију исправности ватрогасних справа и опреме и
е) евиденцију о стручном оспособљавању и усаврша-

вању ватрогасаца.
(2) Евиденције из става 1. овог члана могу се водити у 

електронском облику.
(3) Ватрогасне јединице у којима не постоји стално де-

журство не морају водити евиденције из става 1. тачка в) 
овог члана.

Члан 55.
(1) Контрола исправности и одржавања средстава, спра-

ва и опреме врши се у складу са прописима и упутствима 
произвођача, а повјерава се стручно оспособљеном лицу.

(2) Евиденције о пословима из става 1. овог члана воде 
се о дневним, седмичним, мјесечним и полугодишњим пре-
гледима и садрже датум, налаз, оправке и интервенције, као 
и потпис одговарајућег стручно оспособљеног радника, а 
саставни дио евиденције су упутства произвођача.

(3) Свака неисправност средстава, справа и опреме от-
клања се хитно. 

Члан 56.
(1) Ватрогасна јединица, у складу са чланом 46. Закона, 

врши стручно оспособљавање и усавршавање, као и про-
вјеру стручног знања ватрогасаца.

(2) Професионални ватрогасци подлијежу годишњој 
провјери стручног знања и оспособљености.

(3) О извршеној провјери стручног знања и оспособље-
ности води се евиденција за сваког ватрогасца појединач-
но, са датом оцјеном (успjешно, добро, незадовољавајуће),  
коју овјерава старјешина јединице.

Члан 57.
(1) У ватрогасној јединици води се књига дневне за-

повијести, коју прописује старјешина јединице, свим по-
стројеним ватрогасцима који су тог дана на дужности, а 
чита је руководилац у смјени. 

(2) У књизи дневне заповијести наводе се:
а) распоред ватрогасаца на дужности у смјени за тај дан 

и за два наредна дана,
б) појединачне обавезе у извршавању плана и програма 

стручног оспособљавања,
в) појединачне обавезе у контроли исправности сред-

става, справа и опреме и
г) други послови и задаци за тај дан.

VIII - ИЗВЈЕШТАЈ О ВАТРОГАСНОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈИ, 
АНАЛИЗА  ВАТРОГАСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ЈАВНЕ 

ВАТРОГАСНЕ ВЈЕЖБЕ
1. Извјештај о ватрогасној интервенцији

Члан 58. 
Руководилац акције гашења пожара, након завршетка 

интервенције на гашењу пожара и спасавању или друге 
интервенције заштите и спасавања, сачињава извјештај о 
интервенцији,  који садржи: 

а) редни број интервенције у евиденцији, 
б) назнаку ватрогасне смјене која је у интервенцији 

учествовала, 
в) вријеме (датум, сат и минут) примљеног обавјештења 

о пожару или другом догађају,
г) начин дојаве (телефоном, лично, аутоматска дојава, 

курир и сл.),
д) податке о лицу које је извршило дојаву (име и прези-

ме, адреса, број телефона),
ђ) мјесто интервенције (мјесто, насеље, општина), 
е) врсту интервенције, 
ж) узрок интервенције (пожар, поплава, саобраћајна 

несрећа, техничка интервенција, техничко-технолошка не-
срећа и сл.), 

з) вријеме доласка на интервенцију, 
и) вријеме кад је употријебљено средство за гашење, 
ј) вријеме локализације пожара, 
к) вријеме ликвидације пожара или друге радње, од-

носно завршетка акције по другом догађају, 
л) оквирну процјену причињене штете на покретним 

стварима, некретнинама и укупну штету, 
љ) снагу и средства, справе и опрему која је учествова-

ла у интервенцији, као и број ватрогасних јединица, 
м) податке о власнику, односно кориснику објекта или 

имовине, 
н) податке о уништеним или оштећеним ватрогасним 

возилима, опреми, уређајима и другим средствима, 
њ) податке о свим учесницима на интервенцији (број 

ватрогасаца, грађана, запослених у правним лицима, при-
падника служби заштите и спасавања и јединица цивилне 
заштите, ватрогасаца других ватрогасних јединица, меди-
цинског особља, полиције, оружаних снага и сл.), 

о) податке о повријеђеним и погинулим ватрогасцима и 
осталим учесницима интервенције, 

п) податке о возилима која су учествовала у интервен-
цији, вријеме њиховог одласка и доласка, пређени киломе-
три и сати рада ватрогасног возила, 
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р) опис затеченог стања по доласку на интервенцију и 
с) опис рада у току интервенције (поступци руководио-

ца акције, ватрогасаца и других учесника у интервенцији) и 
т) остале напомене. 
2. Анализа ватрогасне интервенције

Члан 59.
(1) Ватрогасна јединица, након завршетка акције га-

шења и спасавања, довођења средстава, справа и опреме у 
исправно стање и одмора учесника у акцији гашења и спа-
савања, сачињава анализу и води евиденцију о успјешности 
акције,  која обавезно садржи:

а) вријеме (датум, сат и минут) и начин примљеног оба-
вјештења о пожару или другом догађају,

б) вријеме доласка на интервенцију,
в) вријеме локализовања пожара,
г) вријеме ликвидације пожара или друге радње, од-

носно вријеме завршетка акције по другом догађају,
д) снаге и средства, те справе и опрему који су учество-

вали у интервенцији, као и број ватрогасних јединица,
ђ) поступке руководиоца акције, ватрогасаца и других 

учесника у интервенцији и
е) шематски приказ тока интервенције.
(2) На основу сагледавања свих елемената акције га-

шења пожара или акције заштите и спасавања, даје се 
оцјена о успјешности интервенције (успјешна, делимично 
успјешна, неуспјешна) и наводе разлози за давање те оцје-
не, а што овјерава старјешина јединице.

Члан 60. 
(1) Ватрогасна јединица анализира карактеристичне 

ватрогасне интервенције за потребе стварања базе стручно-
искуствених показатеља који ће послужити у изради кон-
цепта и разради тактике гашења будућих пожара, одређи-
вању адекватних снага и средстава потребних за ефикасну 
интервенцију, те отклањање пропуста уочених приликом 
извођења интервенције.

(2) Основни елементи садржаја анализе за гашење по-
жара су:

а) дојава пожара,
б) опис догађаја,
в) развој и гашење пожара,
г) број страдалих и материјална штета,
д) узрок пожара,
ђ) анализа пропуста,
е) закључак о успјешности интервенције и
ж) тактичка скица акције гашења пожара.
(3) Расправу и анализу о карактеристичним интервен-

цијама организује ватрогасна јединица, у сарадњи са свим 
учесницима на гашењу пожара.

3. Јавне ватрогасне вјежбе

Члан 61.
(1) Ради што квалитетнијег оспособљавања и провјере 

оспособљености ватрогасаца и ватрогасних јединица за 
гашење пожара, спасавање људи и имовине планирају се 
јавне ватрогасне вјежбе. 

(2) Организатор јавне ватрогасне вјежбе утврђује про-
грам вјежбе, који садржи сљедеће цјелине: 

а) циљ вјежбе,
б) датум, вријеме и локацију вјежбе,
в) учесници вјежбе,
г) састав команде вјежбе,
д) симулирање пожара, хаварије, несреће и слично,
ђ) преглед задатака на вјежби, број ватрогасаца за реа-

лизацију сваког задатка, преглед возила, опреме, уређаја 
и средстава за гашење пожара којим ће се ти задаци реа-

лизовати и други елементи који се односе на реализацију 
задатака,

е) начин и поступак активирања ватрогасних јединица 
- учесника у вјежби,

ж) правац кретања ватрогасне јединице,
з) скица терена - објекта, са приједлогом појединих за-

датака из састава вјежбе,
и) задатак по завршетку вјежбе са учесницима вјежбе,
ј) санитетско обезбјеђење вјежбе и
к) анализа вјежбе уз присуство учесника вјежбе.
(3) Организатор јавне ватрогасне вјежбе благовремено 

обавјештава све учеснике јавне ватрогасне вјежбе и при-
бавља сагласност од власника, односно корисника објекта 
или простора чији се објекат користи за ватрогасну вје-
жбу, а вјежбу у прописаном року, као јавну манифестацију, 
пријављује надлежној полицијској станици. 

(4) Организатор јавне ватрогасне вјежбе може, у циљу 
промовисања ватрогасне дјелатности, обавијестити сред-
ства информисања о извођењу вјежбе.

IX - СВЕЧАНОСТИ, ТАКМИЧЕЊА И ПОЧАСТИ
1. Свечаности

Члан 62.
(1) Свечаности се организују поводом обиљежавања 

пригодних годишњица рада ватрогасних јединица, односно 
ватрогасних друштава, давања свечане изјаве чланова до-
бровољне ватрогасне јединице и промовисања ватрогасаца 
у чинове, предаје заставе, додјеле одликовања, такмичења, 
сусрета и других свечаности, а на основу програма који 
утврђује организатор свечаности.

(2) Током активности из става 1. овог члана ватрогасци 
носе свечану ватрогасну униформу, у складу са посебним 
правилником. 

(3) Свечани строј формира се на сљедећи начин:
а) на десном крилу строја поставља се заставни вод са 

републичком и заставом јединице, односно друштва, до за-
ставног вода постројава се ватрогасни оркестар, а до њега 
ватрогасци у униформама и друге јединице, ако учествују,

б) ватрогасци који дају свечану изјаву постројавају се 
испред строја, a старјешина јединице предаје рапорт пред-
сједнику друштва или вишем ватрогасном функционеру 
ако je присутан.

(4) Старјешина јединице или други одређени члан 
ватрогасне јединице чита свечану изјаву, а ватрогасци који 
дају свечану изјаву гласно понављају текст послије њега.

(5) Текст свечане изјаве гласи: “Ја, (име и презиме) изја-
вљујем да ћу као добровољни ватрогасац своју дужност на 
спасавању људи и имовине угрожених пожаром или другом 
природном непогодом увијек и на сваком мјесту извршава-
ти савјесно, пожртвовано и дисциплиновано и бранити уг-
лед добровољног ватрогаства и ватрогасне организације.”. 

Члан 63.
(1) Покровитељ свечаности уручује заставу ватрогасној 

јединици, друштву, односно савезу на свечан начин и по 
програму који утврђује јединица, односно савез који заста-
ву прима.

(2) Застава се уручује пред свечаним стројем ватро-
гасне јединице, а испред овог строја постројавају се три 
члана јединице која ће заставу примити.

(3) Непосредно прије предаје заставе ватрогасцима у 
строју издаје се команда “Мирно! Поздрави заставу!”.

(4) Представник ватрогасне јединице, друштва, односно 
савеза преузима заставу од покровитеља и даје заклетву, а 
текст заклетве гласи: “Преузимам заставу и обећавам да ће 
чланство ове јединице и надаље савјесно и пожртвовано 
испуњавати задатке на спасавању људи и имовине.”.

Члан 64.
(1) У свим свечаним приликама и на такмичењима 

ватрогасна јединица наступа са својом заставом.
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(2) На јарбол се подижу републичка и ватрогасна застава.
(3) Заставе до јарбола доносе четири до шест чланова 

ватрогасних јединица, крећући се испред постројених једи-
ница тако што прво доносе републичку, а иза ње ватрогасну 
заставу.

(4) Приликом доношења застава ватрогасни оркестар 
свира корачницу, а приликом подизања застава на јарбол 
ватрогасни оркестар свира химну.

(5) Ватрогасци који учествују у ношењу застава су у 
свечаној униформи и на рукама носе бијеле рукавице.

Члан 65.
(1) Додјела одликовања и признања, промовисање чланова 

у чинове и класе врши се пред свечаним стројем или скупом.
(2) Испред строја постројавају се припадници јединице 

који се одликују или унапређују. 
(3) Одлуку о унапређењу у чин ватрогасца и уручење 

увјерења врши старјешина јединице.
(4) Одлуку о додјели одликовања и признања, односно 

о унапређењу у виши чин, као и уручење одликовања, при-
знања и дипломе врши представник Ватрогасног савеза.

Члан 66.
(1) Дефиле је свечани ешалон ватрогасних јединица и 

њихових ватрогасних возила, средстава и опреме на мјесту 
гдје се манифестација одвија.

(2) Организатор дефилеа у прописаном року прија-
вљује као јавну манифестацију дефиле надлежној поли-
цијској станици.

(3) С обзиром на број чланова и јединица који учествују 
у дефилеу у реду ватрогасаца може бити два, четири или 
шест лица.

(4) Ешалон сачињавају:
а) носиоци републичке заставе,
б) носиоци ватрогасне заставе или ватрогасног амблема,
в) ватрогасни оркестар,
г) командант дефилеа са два помоћника,
д) застава ватрогасних организација,
ђ) чланови - ватрогасци,
е) припадници служби заштите и спасавања и јединица 

цивилне заштите (ако учествују) и
ж) остали учесници.
(5) Моторизовани дио ешалона чине ватрогасна возила: 

прво командно возило, затим лака, средње тешка и на крају 
тешка возила.

(6) Ако у дефилеу учествује и ватрогасна техника ста-
рије производње, она се сврстава испред моторизованог 
дијела ешалона.

(7) У ватрогасном возилу су само шофер и пратилац, 
оба у униформи са шљемом.

Члан 67.
(1) Командант дефилеа може се налазити и у возилу ако 

јединица посједује отворено возило.
(2) Командант дефилеа, оба помоћника и носиоци за-

става на рукама имају бијеле рукавице.
(3) Ватрогасну заставу ватрогасци носе на десном раме-

ну, а приликом поздрава застава се нагиње за 45° напријед.

Члан 68.
(1) Када се командант дефилеа приближи трибини на 

удаљености од 10 m, издаје команду “Поздрав надесно (на-
лијево)!”.

(2) Командири ватрогасних одјељења, односно једи-
ница поздрављају руком, а ватрогасци који су на крилу 
поздрављају погледом право, а остали ватрогасци поздра-
вљају погледом у правцу команде.

(3) Када се посљедњи ред дефилеа удаљи од мјеста по-
здрава за 10 m, командант издаје команду “Мирно!” и води 
ешалон на мјесто постројавања.

2. Такмичења

Члан 69.
Код организовања зонских, општинских, градских, ре-

гионалних и републичких такмичења ватрогасних једини-
ца дефиле се организује истим редослиједом, с тим што се 
испред ватрогасне јединице, односно такмичарских екипа 
носи табла са називом ватрогасне јединице општине, града, 
регије или савеза, што зависи од врсте такмичења или дого-
вора организатора и учесника.

Члан 70.
(1) Након доласка на полигон за постројавање ватро-

гасних јединица, ватрогасци који носе заставе и ватрогасна 
застава стају на средину мјеста предвиђеног за построја-
вање, тако да ватрогасне јединице заузимају мјеста, на-
измјенично лијево и десно од њих.

(2) Ватрогасни оркестар је постројен поред трибине 
или са десне стране јарбола, лицем окренут према строју и 
наставља са свирањем корачнице све док се постројавање 
не заврши.

(3) Командант ешалона предаје рапорт лицу одређеном 
протоколом.

Члан 71.
(1) На крају, кад све ватрогасне јединице изврше про-

грамом утврђене задатке на сусрету, такмичењу или другој 
свечаности, приступа се реализацији програма затварања 
свечаности.

(2) Ватрогасне јединице учеснице свечаности построја-
вају се на начин као и на почетку свечаности, на команду 
команданта.

(3) Након саопштавања резултата и подјеле награда и 
признања утврђених протоколом свечаности, на команду 
“Поздрав застави!”, уз интонирање химне, спуштају се 
заставе са јарбола, чиме је програм свечаности завршен.

3. Почасти

Члан 72.
Почасна ватрогасна стража и почасна пратња додјељује 

се умрлим ватрогасцима, као и приликом полагања вијена-
ца на спомен-обиљежја.

Члан 73.
(1) Посмртне почасти члана ватрогасне организације 

одвијају се у складу са одлуком скупштине општине, од-
носно града на чијој територији ће се преминули сахранити 
и у складу са овим правилима. 

(2) Уколико су одредбе ових правила у супротности са 
одлуком скупштине општине, односно града, примјењи-
ваће се одредбе одлуке.

Члан 74.
(1) Поводом смрти члана ватрогасне јединице ватро-

гасна јединица којој је преминули припадао обавља сље-
деће:

а) изјављује саучешће породици преминулог,
б) истиче на ватрогасном објекту заставу ватрогасне 

јединице на пола копља до вечери оног дана када се пре-
минули сахрањује,

в) обезбјеђује да се испред ковчега, уз одар, положи 
ватрогасни шљем и јастучић са одликовањима (републичка 
и ватрогасна) преминулог,

г) организује почасну стражу поред одра и
д) учествује у пратњи прије сахране и непосредно уз 

гробницу преминулог.
(2) Старјешина јединице одређује које од наведених 

мјера се предузимају у част преминулог члана. 

Члан 75.
(1) Почасну стражу поред одра преминулог ватрогасца 

чине најмање четири ватрогасца, у вријеме и на мјесту како 
то одреди одбор за сахрану.
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(2) Ватрогасци који су одређени за почасну стражу одје-

вени су у свечане ватрогасне униформе са шапком и бије-
лим рукавицама.

Члан 76.
Пратња на сахрани формира се сљедећим редом:
а) носиоци застава,
б) ватрогасни оркестар,
в) чланство у формацији,
г) носиоци вијенаца, одликовања и признања преминулог,
д) почасна пратња, односно почасни вод,
ђ) ковчег преминулог,
е) најужа породица и
ж) други учесници.

Члан 77.
Лице одређено у име ватрогасне организације приго-

дним говором ће се опростити од преминулог, о чему ће  
претходно бити обавијештен одбор за сахрану.

Члан 78.
Приликом спуштања ковчега преминулог у гробницу 

командир почасне пратње, односно почасног вода издаје 
команде “Мирно!” и “Поздрав!”, а ватрогасном сиреном 
даје се једноличан тон у трајању од једне минуте, из најви-
ше три ватрогасна возила.

Члан 79.
(1) Чланови почасне пратње, односно почасног вода 

поздрављају погледом, а командир почасне пратње и уз 
поздрав руком, као и сви остали присутни у ватрогасним 
униформама.

(2) Ватрогасна признања и одликовања преминулог 
носи ватрогасац са два пратиоца, у свечаној униформи и 
бијелим рукавицама.

(3) На ватрогасној застави приликом сахране истакнута 
је црна трака.

X - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.

Ступањем на снагу ових правила престају да важе Пра-
вила службе у ватрогасним јединицама (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 9/96).

Члан 81.
Овај правила ступају на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-242/13
19. августа 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.

1275
 На основу члана 38. став 1. тачка б) Закона о поли-

цијским службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 43/10 и 78/11) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДАТНОМ 

АНГАЖОВАЊУ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
 (1) У Правилнику о додатном ангажовању полицијских 

службеника Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
87/11), у члану 4. тачка в) мијења се и гласи:

“в) обављати вјештачења по захтјеву тужилаштава и су-
дова у кривичним и прекршајним поступцима као и другим 

поступцима у којима учествују полицијски службеници у 
оквиру својих надлежности, под условом да укупна мјесеч-
на накнада по свим основима за ту активност не прелази 
износ једне просјечно исплаћене мјесечне нето плате по за-
посленом, остварене у посљедња три мјесеца текуће годи-
не на подручју ентитета у којем се налази сједиште органа 
из ове тачке, “.

 (2) У истом члану послије тачке в) додаје се нова тачка 
г), која гласи:

“г) бити ангажован и од стране других правних и фи-
зичких лица са подручја Републике Српске и Босне и Хер-
цеговине и обављати вјештачења у грађанским поступци-
ма, под условом да исти нису у вези са предметима у којима 
су по службеној дужности поступали полиција и тужила-
штво и да укупна мјесечна накнада по свим основима за 
ту активност не прелази износ једне просјечно исплаћене 
мјесечне нето плате по запосленом, остварене у посљедња 
три мјесеца текуће године на подручју ентитета у којем се 
налази сједиште правног, односно пребивалишта физичког 
лица из ове тачке”.

 (3) У истом члану досадашње т. г), д), ђ), е), ж) и з) 
постају т. д), ђ), е), ж), з) и и).

Члан 2.
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-269
22. августа 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОЧАЈ, ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Драгочај, град Бања Лука, и то за ката-
старске парцеле бр.: 1517 и 1518/1, укупне површине 3735 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Драгочај, град Бања Лука, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Драгочај, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр.: 
1517 и 1518/1, као и земљишна књига, и то за парцеле бр.: 
886/6, уписане у зк. ул. број: 795 и к.ч. 888/1 из зк. ул. 666 
к.о. Драгочај, град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-617/13
26. августа 2013. године В.д. директора,
Бања Лука Младен Ковачевић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне послове Републике Српске  д о н о с и


