
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 16.
редовној сједници одржаној 24. јула 2013. години, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈАМА

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 24/08 и 25/08) у члану 15 став 3 мијења
се и гласи:
„(3) О раду Инспектората у претходној и текућој години шеф Инспектората подноси
квартални и годишњи извјештај Влади, при чему годишњи извјештај подноси
најкасније до 31. марта текуће године.“

Члан 2

У члану 68 ставу 1 тачка d) мијења се и гласи:
„d) инспектор рада“.

Тачка е) овог става мијења се и гласи:
„е) геодетски инспектор“.

Члан 3

У дијелу седам назив главе V мијења се и гласи: „ГЛАВА V. ИНСПЕКЦИЈА РАДА“.

Члан 4

Члан 75 мијења се и гласи:
„Члан 75

(Области надзора инспекције рада)

(1) Инспекција рада врши инспекцијски надзор над примјеном закона и прописа који се
односе на:

a) закључивање и престанак уговора о раду;
b) права, обавезе и одговорности послодавца и радника за вријеме трајања

уговора о раду;
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c) запошљавање странаца;
d) остваривања права на штрајк;
e) рад вијећа запослених;
f) запошљавање и права за вријеме незапослености и услове за њихово

остваривање, вођење евиденције и друга питања од значаја за организовано
запошљавање;

g) колективне уговоре и опште акте послодавца;
h) безбједност и заштиту здравља на раду;
i) примјену прописаних мјера безбједности и заштите здравља на раду у пројектној

документацији, за радне и помоћне просторије и техничко-технолошке процесе;
j) примјену прописа при пројектовању и производњи средстава рада;
k) документацију за средства рада из увоза;
l) редовно одржавање и испитивање средстава рада, физичких, хемијских или

биолошких штетности, громобранске и електричне инсталације;
m) осигурање услова за рад запослених, изложеност ризику и штетностима и

предузете мјере за њихово отклањање;
n) обезбјеђење и спровођење здравствене и психофизичке заштите запослених, у

зависности од техничко-технолошког процеса рада;
o) обученост запослених из области безбједности и заштите здравља на раду на

радном мјесту и техничко-технолошки процес рада;
p) коришћење средстава за личну заштиту;
q) контролу правних лица која се баве периодичним прегледима и испитивањима

из области безбједности и заштите здравља на раду;
r) повреде на раду.

(2) Инспектор рада обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним
прописима.“

Члан 5
Члан 76 мијења се и гласи:

„Члан 76
(Овлашћења и дужности инспектора рада)

(1) Инспектор рада у вршењу инспекцијског надзора има овлашћење и обавезу да:
a) изврши увид у опште и појединачне акте, евиденције и документацију који су

од значаја за остваривање права и обавеза радника и послодавца;
b) затражи и прегледа исправе на основу којих се може утврдити идентитет

одговорних лица и лица затечених на раду;
c) изврши саслушање и затражи изјаве од одговорних лица у вези са захтјевима

радника за заштиту права или ако инспектор на други начин сазна за повреду
прописа и права радника;

d) изврши увиђај на мјесту повреде или смрти радника или других лица, не
ометајући истражне радње других надлежних органа;

e) изврши увид у објекте, градилишта, постројења, уређаје, инсталације и
средства за рад као и друге предмете који су у вези с мјерама заштите на раду
у случају угрожавања живота и здравља људи или имовине веће
вриједности, најављено и ненајављено, без обзира на радно вријеме.

(2) Инспектор рада је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.“
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Члан 6

У дијелу седам назив главе VI мијења се и гласи: „ГЛАВА VI. ГЕОДЕТСКА
ИНСПЕКЦИЈА“.

Члан 7

Члан 77 мијења се и гласи:
„Члан 77

(Области надзора геодетске инспекције)

(1) Геодетска инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и
прописа који се односе на:

a) премјер;
b) одржавање премјера катастра земљишта;
c) успоставу катастра некретнина;
d) катастарски премјер;
e) успоставу и одржавање катастра комуналних уређаја;
f) успоставу и одржавање катастра кућних бројева, улица, тргова, насеља и

евиденција просторних јединица;
g) израду и одржавање геодетског информационог система;
h) рад Одјељења, овлашћеног геодета, геодетског предузећа и геодетског

предузетника.

(2) Геодетски инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и
радње.“

Члан 8

Члан 78 мијења се и гласи:
„Члан 78

(Овлашћења и дужности геодетског инспектора)

(1) У вршењу инспекцијског надзора геодетски инспектор овлашћен је и дужан да:
a) врши инспекцијски надзор над примјеном закона који се односи на премјер и

катастар некретнина приликом обављања послова из дјелокруга рада Одјељења,
овлашћеног геодета, геодетског предузећа и геодетског предузетника;

b) о радњама предузетим у вршењу инспекцијског надзора саставља записник;
c) на основу утврђеног стања доноси одговарајући акт и о предузетим мјерама

писмено обавјештава подносиоца иницијативе и друге органе у надлежном
поступку.

(2) Геодетски инспектор овлашћен је да предузима и друге мјере и радње одређене
законом и другим прописима.“
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Члан 9

У дијелу седам досадашње главе: IX, X, XI, XII, III, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI i XXII постају главе VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX i XXI.

Члан 10

У члану 91 ставу 1 иза тачке c) додаје се нова тачка d) која гласи:
„d) образовање у високошколским установама;“.

Досадашње тачке d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) i r), постају тачке e), f), g), h),
i), j), k), l), m), n), o), p), r) i s).

Члан 11

Иза члана 112 додаје се нови члан 112а који гласи:

„Члан 112а
(Ограничавајуће одредбе)

У члану 2 став 2, члан 6, 7 и 8 овог закона примјењиваће се од 1. јула 2013. године.“

Члан 12

У члану 114 иза става 1 додају се ставови 2 и 3 који гласе:

„(2) Службеници именовани на позицију инспектор за рад и радне односе и инспектор
заштите на раду, распоређују се на позицију инспектора рада.

(3) Градоначелник је дужан да у року од петнаест (15) дана од дана ступања на снагу
овог закона донесе рјешење о распоређивању службеника из става 2 овог члана.“

Члан 13

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-152/13
Брчко, 24. јула 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


