
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516  На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 8. редовне сједнице одржаном 19. маја 2021. године, усваја   ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА РАДНИКА НА РАДУ   Члан 1 У Закону о безбједности и заштити здравља радника на раду („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 20/13), у члану 2 ставу 1 иза тачке z), брише се интерпункцијски знак тачка: „(.)“, додаје интерпункцијски знак тачка зарез: „(;)“ и нова тачка аа) која гласи:  „аа) „стручно лице у овлашћеној организацији“ је лице које посједује лиценцу за послове које обавља овлашћена организација.“                                                                            Члан 2 Члан 51 мијења се и гласи: „Члан 51 (Стручни испит) (1) За обављање послова из области безбједности и заштите здравља радника на раду полаже се стручни испит. (2) За полагање стручног испита плаћа се накнада. (3) Стручни испит из става 1 овог члана полаже се пред комисијом коју именује градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на предлог шефа Одјељења за здравство и остале услуге. (4) Комисија из става 3 овог члана има право на накнаду у складу са законом. (5) Средства наплаћена од накнаде из става 2 овог члана уплаћују се на Јединствени рачун Трезора Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и приход су Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. (6) Стручни испит положен у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине важи и на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. (7) Програм и начин полагања стручног испита из става 1 овог члана, као и висина накнаде из става 2 овог члана утврђују се правилником који доноси Влада на предлог Инспектората.“  Члан 3 Члан 52 мијења се и гласи: „Члан 52 (Услови за издавање лиценце) (1) Услови за издавање лиценце из члана 53 става 1 тачке а) овог закона за: 



2  a) овлашћену организацију или предузетника да има запосленог радника са високом стручном спремом техничке струке или заштите на раду, положеним стручним испитом из члана 51 овог закона и најмање три године радног искуства у струци; b) физичко лице висока стручна спрема техничке струке или заштите на раду, положен стручни испит из члана 51 овог закона и најмање три године радног искуства у струци. (2) Услови за издавање лиценце из члана 53 става 1 тачака b), c) и d) овог закона су да: a) испуњава утврђене услове у погледу обезбјеђивања одговарајућих стручних кадрова, техничке опреме, методологије вршења одређених прегледа и испитивања; и b) има запослено стручно лице. (3) Услови за издавање лиценце из члана 53 става 1 тачака е) и f) овог закона су да има: a) високу стручну спрему одговарајуће струке;  b) положен стручни испит из члана 51 овог закона; и c) најмање три године радног искуства на тим пословима или најмање пет година радног искуства у струци. (4) За издавање лиценце из члана 53 овог закона плаћа се накнада на Јединствени рачун       Трезора Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и приход су Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. (5) Утврђивање услова за издавање лиценце обавља комисија коју именује градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на предлог шефа Одјељења за здравство и остале услуге. (6) Комисија из става 5 овог члана има право на накнаду у складу са законом. (7) Лиценце издате у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине важе и на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. (8) Остали услови за издавање лиценци из ставова 1, 2, и 3 овог члана, као и висина накнаде за издавање лиценци утврђују се правилником који доноси Влада на предлог Инспектората.“  Члан 4 Члан 53 мијења се и гласи: „Члан 53 (Издавање лиценце) (1) Шеф Одјељења за здравство и остале услуге издаје лиценцу: a) овлашћеној организацији, предузетнику као и физичком лицу за обављање послова безбједности и заштите здравља радника на раду; b) овлашћеној организацији за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту радника на раду; c) овлашћеној организацији за обављање послова прегледа и испитивања услова радне средине – хемијских и физичких штетности, осим јонизујућих зрачења, микроклиме и освјетљења; d) овлашћеној организацији за обављање послова прегледа и испитивања услова радне средине, биолошких штетности; e) стручном лицу у овлашћеној организацији за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту радника; f) стручном лицу у овлашћеној организацији за обављање послова прегледа и испитивања услова радне средине, хемијских, биолошких и физичких штетности, осим јонизујућих зрачења, микроклиме и освјетљења. (2) Лиценце из става 1 овог члана издају се на захтјев овлашћене организације, предузетника као и физичког лица.“   



3  Члан 5 Иза члана 53 додаје се нови члан 53а који гласи:  „Члан 53а (Одузимање лиценце) (1) Ако инспектор рада утврди да се послови обављају супротно закону, може предложити шефу Одјељења за здравство и остале услуге доношење рјешења о одузимању лиценце: a) овлашћеној организацији, физичком лицу или предузетнику за обављање послова безбједности и здравља радника на раду из члана 53 става 1 тачке а) овог закона; b) овлашћеној организацији за обављање прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне средине из члана 53 става 1 тачака b), c) и d) овог закона; c) стручном лицу у овлашћеној организацији из члана 53 става 1 тачака е) и f) овог закона. (2) Овлашћена организација, физичко лице, предузетник и стручно лице у овлашћеној организацији којима је одузета лиценца из става 1 овог члана могу поново поднијети захтјев за издавање лиценце након истека рока од године дана од дана одузимања лиценце.“  Члан 6 У члану 66 став 1 мијења се и гласи:  „(1) Осим рјешења из члана 64 овог закона, инспектор рада може донијети рјешење о забрани обављања послова из безбједности и заштите здравља на раду на простору Брчко дистрикта Босне и Херцеговине овлашћеној организацији из члана 53 става 1 тачака а), b), c) и d) и овлашћеним организацијама којима су издате лиценце у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, ако утврди да послове обављају супротно закону.“                                                                       Члан 7 У члану 67 ставу 1 тачка t) мијења се и гласи:  „t) за обављање послова безбједности и заштите здравља ангажује овлашћену организацију која нема одговарајућу лиценцу (члан 52 ставови 1 и 2);“.  Члан 8 У члану 71 ставу 1 тачке b) и c) мијењају се и гласе:  „b) обавља послове безбједности и заштите здравља на раду, а нема одговарајућу лиценцу          (члан 53 став 1 тачка а)); c) обавља послове прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне средине, а нема одговарајућу лиценцу (члан 53 став 1 тачке b), c) и d));“.  Члан 9 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-2293/21 Брчко, 19. маја 2021. године                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                               Мр сц. Синиша Милић  


