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На основу члана 29. и 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр.97/16 и члана 41. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ 
бр. 72/12), начелник општине Станари, Душан Панић, с једне стране и начелник општине
Прњавор, Дарко Томаш, с друге стране (у даљем тексту: стране) закључили су

С П О Р А З У М
о ангажовању Територијалне ватрогасне јединице општине Прњавор

Члан 1.

Овим Споразумом уређују се услови и начин ангажовања Територијалне ватрогасне 
јединице општине Прњавор на вршењу послова гашења пожара на подручју општине 
Станари.

Члан 2.

Ради обављања послова, из члана 1. Овог Споразума, ТВЈ општине Прњавор се обавезује: 

- након сазнања о пожару, да одмах приступи његовом гашењу, спасавању људи и 
имовине угроженим од пожара, у својини физичких и правних лица на подручју
општине Станари, односно имовини од значаја за општину Станари;

- обезбиједи координацију са Oпштинском управом општине Станари, контакт
телефоном 24 сата, за позив ради гашења пожара на подручју општине Станари;

Члан 3.

Уговорне стране су се сагласиле да пут Прњавор – Јелах користе као маршуту за долазак
из општине Прњавор на територију општине Станари, ради интервенције у селима 
Церовица, Радња Доња, Остружња Доња, Љеб и Осредак.

За села Брестово, Митровићи, Цвртковци и Јелањска користи се маршутни пут Прњавор –
Штрпци - Брестово.

За насељено мјесто Станари, село Рашковци, Драгаловци и Остружњу Горњу, користити
пут Прњавор – Станари.
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Члан 4.

Територијална ватрогасна јединица се обавезује да ће послове, из члана 2. Овог
Споразума, вршити професионално и у складу са правилима струке.

Члан 5.

Ради обављања послова, из члана 2. Овог Споразума, општина Станари се обавезује да:

- обезбиједи контакт особу 24 часа, свакидан – Ненад Ристић, тел. 066 285 485.
- да на увид општински План заштите од пожара,
- Ватрогасној јединици општине Прњавор достави карту општине Станари,
- обезбиједи водозахвате за противпожарно снадбијевање водом,
- обезбиједи оспособљене људе за почетно гашење пожара,
- обезбиједи благовремено искључење електричне енергије на објекту захваћеном 

пожаром.
- обезбиједи да се позив на интервенцију гашења пожара или другу интервенцију 

врши преко МУП-а РС, ПС Станари са телефона број: 053 290 031.
- обезбиједи средства за накнаду за извршене интервенције и средства за покриће

материјалних трошкова.

Обрачун и исплата средстава, из става 1. овогчлана, вршиће сенакон испоставе рачуна ТВЈ 
општине Прњавор општини Станари, по изведеној интервенцији.

Члан 6.

Споразум ће се примјењивати у периоду од 17.03.2017. године до 31.12.2017. године
односно до почетка потпуног функционисања Добровољне ватрогасне јединице Станари 
и њене опремљености материјално-техничким средствима.

Члан 7.

Споразумне стране су се сагласиле да, по потреби, овај Споразум мијењају, сходно
указаним потребама, као и да га продужавају након истека рока трајања, а могу га
слободно раскинути, дјелимично или у цјелости, на основу писаног обавјештења уз
отказни рок од 30 дана, од дана достављања обавјештења о раскидању.
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Члан 8.

Споразум ступа на снагу даном потписивања, а примјењиваће се од 27.03.2017. године. 
Споразум је закључен у четири примјерка, од којих свака страна задржава по 2 примјерка.

Члан 9.

Споразум је потписан дана 24.03.2017. године.

ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА:

Број:   02-951-41/17 Број:

ОПШТИНА СТАНАРИ ОПШТИНА ПРЊАВОР
Начелник општине Начелник општине
Душан Панић Дарко Томаш


