
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, на 47. редовној сједници одржаној 15. јуна 2011. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1

У Закону о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“
бројеви 9/06 и 19/07), члан 5 мијења се и гласи:

„Члан 5
(Надлежности Владе Брчко дистрикта БиХ)

Влада Брчко дистрикта БиХ надлежна је да:
а) организује заштиту од пожара за подручје Брчко дистрикта БиХ;
b) брине о успјешном спровођењу и предузимању мјера за унапређивање заштите од
пожара;
c) на предлог одјељења надлежног за послове заштите од пожара и Инспектората, доноси
годишњи програм активности спровођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за
Брчко дистрикт БиХ.“

Члан 2

У члану 7 став 2 мијења се и гласи:

„(2) Методологија за израду плана заштите од пожара у складу са ставом 1 овог члана
утврђује се правилником који доноси шеф одјељења надлежног за послове заштите од
пожара уз претходно добијено мишљење инспектора за заштиту од пожара у Брчко дистрикту
БиХ.“

Члан 3

У члану 8 ставови 2, 3, 4 и 5 мијењају се и гласе:

„(2) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара дужан је, у року од једне године
од доношења плана заштите од пожара Брчко дистрикта БиХ, да донесе правилник о
условима, основима и мјерилима за разврставање предузећа, других правних лица и органа
јавне управе у одговарајућу категорију угрожености од пожара.

„(3) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара дужан је да, у року од двије
године од дана доношења правилника из става 2 овог члана, донесе одлуку о разврставању
предузећа, других правних лица и органа јавне управе у одговарајућу категорију угрожености
од пожара.
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„(4) За обављање послова из става 3 овог члана шеф одјељења надлежног за послове
заштите од пожара у складу с важећим прописима може да ангажује:

а) стручно и овлашћено предузеће или друго правно лице;
b) стручног консултанта.

„(5) Изузетно, шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара може одредити да
предузеће, друго правно лице и орган јавне управе буду разврстани у непосредно вишу
категорију угрожености од пожара, имајући у виду привредни, историјски, културни и други
значај дјелатности коју обавља.“

Члан 4

У члану 9 став 5 мијења се и гласи:

„(5) Општи акт о заштити од пожара доносе:
a) предузеће и друго правно лице;
b) предузетник;
c) орган јавне управе Брчко дистрикта БиХ или организациони дио органа јавне управе;
d) правосуђе Брчко дистрикта БиХ;
e) Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ;
f) Полиција Брчко дистрикта БиХ.“

Став 6 овог члана брише се.

Члан 5

Иза члана 9 додаје се нови члан 9а који гласи:

„Члан 9а
(Услови за радника који обавља послове заштите од пожара)

„(1) Број, стручна спрема и стручни испити које су дужни да имају радници који раде на
организовању и спровођењу превентивних мјера заштите од пожара у складу с чланом 9
ставовима 1, 2, 3 и 4) овог закона, утврђују се правилником који доноси шеф одјељења
надлежног за послове заштите од пожара.

„(2) Програм и начин полагања стручног испита за раднике који обављају послове заштите од
пожара утврђују се правилником који доноси шеф одјељења надлежног за послове заштите
од пожара.“

Члан 6

Члан 16 мијења се и гласи:
„Члан 16

(Сагласност на мјере и нормативе заштите)

„(1) Одобрење за грађење објекта издаје се када се за пројектну документацију добије
писмено мишљење ревидента о примјени мјера и норматива заштите од пожара предвиђених
у техничкој документацији или стручна оцјена о примјени мјера, норматива, стандарда и
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других прописа из области заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији коју је
израдило овлашћено правно лице.

„(2) Мишљење из става 1 овог члана може да изда друго правно лице које ради ревизију
техничке документације и које испуњава услове прописане Законом о просторном планирању
и грађењу.

„(3) Писмено мишљење или стручну оцјену из става 1 овог члана може да изради лице које је
у сталном радном односу у предузећу или другом правном лицу које ради ревизију техничке
документације и:

а) које има:
1) седми степен стручне спреме из области заштите од пожара;
2) најмање пет година радног искуства у струци;
3) положен стручни испит за пројектовање из области заштите од пожара; или

b) које има:
1) седми степен стручне спреме из грађевинске, архитектонске, технолошке, сигурносне,

заштите на раду, машинске, електро и друге техничке струке;
2) најмање седам година радног искуства у струци;
3) положен стручни испит за пројектовање у области заштите од пожара.

„(4) Мишљење из става 1 овог члана потребно је за све објекте изузев за:
a) индивидуалну стамбену изградњу;
b) објекат који се користи за повремени боравак и одмор у индивидуалној изградњи;
c) отворен спортски терен;
d) дјечје игралиште.

„(5) Мишљење из става 1 овог члана саставни је дио техничке документације.

„(6) Правно лице које је дало мишљење из става 1 овог члана преузима одговорност за
пројектоване мјере и нормативе заштите од пожара у техничкој документацији за издата
мишљења.

„(7) Стручну оцјену из става 1 овог члана обавезно је прибавити за:

a) индустријски објекат;
b) јавни објекат најмање спратности П+1 (приземље + спрат) у којем се окупља или

борави више од 100 људи, као што су школа, болница, спортски објекат, позориште,
биоскопска сала;

c) високи објекат;
d) објекат за производњу и складиштење експлозивних материја;
e) објекат у којем се складиште запаљиве течности и гасови и друге опасне материје;
f) гасовод;
g) нафтовод.“
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Члан 7

Члан 17 мијења се и гласи:

„Члан 17
(Израда техничке документације)

„(1) Предузеће и друго правно лице које је овлашћено за израду техничке документације
дужно је да у пројектну документацију угради прописане мјере заштите од пожара.

„(2) Мјере за заштиту од пожара у техничкој документацији могу бити интегрисане у пројекат
као:

a) елаборат заштите од пожара или
b) засебан пројекат у оквиру техничке документације.

„(3) Елаборат заштите од пожара прецизно дефинише:
а) све опасности за настајање пожара које се могу појавити при изградњи и

коришћењу објекта и
b) мјере заштите од пожара које су предвиђене у техничкој документацији.

„(4) Засебан пројекат заштите од пожара и елаборат заштите од пожара из става 2 овог члана
обавезно садрже:

a) процјену опасности од пожара с обзиром на диспозицију и намјену објекта,
грађевинске и техничко-технолошке карактеристике;

b) избор техничких рјешења, технолошких, електро, машинских, грађевинских и других
мјера у функцији заштите од пожара;

c) избор мјера заштите од пожара, техничких рјешења и грађевинских материјала у
функцији евакуације и спасавања људи са описом и упутствима за поступак
евакуације;

d) прорачун и избор техничке опреме и средстава за гашење пожара и друге мјере у
функцији гашења пожара које се односе на обезбјеђивање адекватних путева,
пролаза, прилаза, снабдијевање водом и слично;

e) графичке приказе, прорачуне и текстуалне описе;
f) опис организације посла и потребна упутства у вези с примијењеним мјерама заштите

од пожара;
g) попис примијењених прописа, стандарда и норматива, признатих и документованих

правила техничке праксе у свијету која нису регулисана нашим прописима.

„(5) Елаборат заштите од пожара израђује се за сваки објекат или дио објекта или за
инсталацију која је предмет пројектовања и садржи исправу одговорног пројектанта.

„(6) Засебан пројекат у оквиру техничке документације из ставова 2 и 4 овог члана ради се за
објекте из члана 16 става 7 овог закона.

„(7) Пројектант из ставова 5 и 6 овог члана дужан је да уз пројекат да писану исправу којом
доказује да је пројектовање објекта, односно техничко-технолошког процеса извршено у
складу са законом, прописима и нормативима донесеним на основу закона.

„(8) Ако у изради техничке документације учествује више правних лица, инвеститор је дужан
да обезбиједи јединствену изјаву из става 7 овог члана.

„(9) Пројектант може бити лице које је у сталном радном односу у правном лицу које ради
техничку документацију и:
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а) за послове из става 5 овог члана које има:
1) шести степен стручне спреме из области заштите од пожара;
2) најмање пет година радног искуства у струци;
3) положен стручни испит за пројектовање из области заштите од пожара;

b) за послове из ставова 5 и 6 овог члана које има:
1) седми степен стручне спреме из области заштите од пожара;
2) најмање двије године радног искуства у струци;
3) положен стручни испит за пројектовање из области заштите од пожара;

c) за послове из ставова 5 и 6 овог члана које има:
1) седми степен стручне спреме из грађевинске, архитектонске, технолошке, сигурносне,

заштите на раду, машинске, електро и друге техничке струке;
2) најмање пет година радног искуства у струци;
3) положен стручни испит за пројектовање у области заштите од пожара.

„(10) Да би се физичко лице бавило пројектовањем из области заштите од пожара, поред
услова из става 9 овог члана, дужно је да има лиценцу коју издаје одјељење надлежно за
послове заштите од пожара у складу с правилником из става 12 овог члана.

„(11) Правно лице које ради техничку документацију, а за израду елабората заштите од
пожара нема запослено лице које испуњава услове из ставова 9 и 10 овог члана, закључује
уговор с предузећем и другим правним лицем које те услове испуњава за израду прилога
заштите од пожара у пројектној документацији.

„(12) Програм и начин полагања испита за пројектовање из области заштите од пожара
утврђује се правилником који доноси шеф одјељења надлежног за послове заштите од
пожара.“

Члан 8

Члан 19 брише се, а досадашњи чланови 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 постају чланови 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и
49.

Члан 9

У новом члану 23 иза става 1 додају се нови ставови 2 и 3 који гласе:

„(2) Правно лице које управља водоснабдијевањем Брчко дистрикта БиХ дужно је:
a) да одржава притисак и проток у вањској хидрантској мрежи у складу с правилником из

члана 99 тачке gg) овог закона;
b) да обезбиједи катастар подземних инсталација и хидраната;
c) да обезбиједи одржавање хидрантске мреже;
d) да обезбиједи испитивање хидрантске мреже.

„(3) Све неисправности на хидрантској мрежи лице из става 2 овог члана дужно је да пријави
Професионалној ватрогасној јединици Брчко дистрикта БиХ.“
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Члан 10

У новом члану 26 став 2 мијења се и гласи:

„(2) У објектима у којима пријети опасност од избијања или ширења пожара, с обзиром на
природу посла који се у њима обавља, морају се предузети прописане или од инспектора за
заштиту од пожара наложене мјере заштите од пожара.“

У ставу 3 ријечи: "дежурствима из става 1 и става 2" замјењују се ријечима: "дежурством из
става 1".

Иза става 3 додају се нови ставови 4, 5, 6 и 7 који гласе:

„(4) Организатор скупа из става 1 овог члана дужан је да обезбиједи план заштите од пожара,
на основу извршене процјене пожарне опасности, којим се, поред осталих мјера, прецизно
одређује број људи, број и врста ватрогасне опреме која се мора обезбиједити у току
дежурства.

„(5) План из става 4 овог члана може да ради лице које има положен стручни испит за рад на
пословима заштите од пожара.

„(6) За ватрогасно дежурство из ставова 1 и 3 овог члана може да се ангажује и друго правно
лице регистровано за обављање ове дјелатности.

„(7) Полиција Брчко дистрикта БиХ може да забрани одржавање скупа уколико нису
испоштоване одредбе ставова 1, 3 и 4 овог члана.“

Члан 11

У новом члану 28 ставови 2, 3 и 4 мијењају се и гласе:

„(2) Контролу исправности и испитивање апарата из става 1 овог члана, који се налазе у
промету и употреби, може да врши предузеће и друго правно лице и предузетник који је
регистрован за ту дјелатност, или организовани сервис за контролу ватрогасних апарата у
оквиру органа јавне управе или јавне установе који имају одговарајућу техничку опрему,
пословни простор и стручне раднике и који за то добије одобрење од надлежних органа Брчко
дистрикта БиХ или има одобрење од надлежних ентитетских или кантоналних органа.

„(3) Правилник о испуњавању услова за вршење контроле исправности ватрогасних апарата
за гашење почетних пожара доноси шеф одјељења надлежног за послове заштите од
пожара.

„(4) У периодичном размаку од једне године врши се:
а) контрола исправности ватрогасних апарата за гашење почетних пожара;
b) контрола исправности хидрантске мреже;
c) мјерење притиска хидрантске мреже;
d) контрола опремљености и комплетираности хидрантских ормана.“

Иза става 5 овог члана додају се нови ставови 6, 7 и 8 који гласе:

„(6) Евиденција из става 5 овог члана садржи:
а) књигу евиденције контролисаних апарата;
b) записник о контроли апарата;
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c) записник о мјерењу притиска и контроли комплетираности хидрантске мреже и
d) картицу или одговарајућу наљепницу с потребним подацима која се поставља

непосредно на апарат.

„(7) Испитивање хидрантске мреже може да врши и друго правно лице и предузетник који је
регистрован за ту дјелатност или сервис за контролу хидрантских инсталација који се налази
у органу јавне управе, а има одговарајућу опрему и запослене раднике с најмање средњом
стручном спремом техничке струке и положеним стручним испитом за рад на пословима
заштите од пожара или испитом за професионалног ватрогасца.

„(8) Испитивање хидрантске мреже може да врши правно лице или предузеће за своје
потребе, под условом да има одговарајућу опрему и запослене раднике с најмање средњом
стручном спремом и положеним стручним испитом за рад на пословима заштите од пожара.“

Члан 12

У новом члану 29 ставу 1, ријечи: „најмање једном у року од шест (6) мјесеци“ замјењују се
ријечима: „најмање једном у року од једне године“.

Члан 13

У новом члану 30 став 3 мијења се и гласи:

„(3) До доношења одлуке из члана 8 става 3 овог закона правно лице и предузетник, орган
јавне управе Брчко дистрикта БиХ, правосуђе Брчко дистрикта БиХ, Правобранилаштво Брчко
дистрикта БиХ и Полиција Брчко дистрикта БиХ дужни су да именују одговорно лице из става
1 овог члана, које мора да има најмање четврти степен стручне спреме.“

Став 5 овог члана брише се.

Члан 14

Нови члан 31 мијења се и гласи:
„Члан 31

(Општи акт о заштити од пожара)

„Правна и физичка лица из члана 9 става 5 овог закона дужна су да доставе општи акт о
заштити од пожара инспектору за заштиту од пожара.“

Члан 15

У новом члану 34 иза ријечи: „пожара“ на крају текста, додају се ријечи: „и Инспекторат“.

Члан 16

У новом члану 35 став 5 мијења се и гласи:
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„(5) Територијална ватрогасна јединица остварује и задатке јединице цивилне заштите у
складу са законом којим се прописује заштита и спасавање људи и материјалних добара од
природних и других несрећа.“

Члан 17

Нови члан 39 мијења се и гласи:

„Члан 39
(Надзор над радом ватрогасних јединица)

„Инспектор заштите од пожара врши инспекцијски надзор над радом ватрогасне јединице у
погледу:
а) спремности и техничке опремљености јединице;
b) стручног оспособљавања;
c) усавршавања ватрогасаца;
d) способности ватрогасне јединице за гашење пожара.“

Члан 18

У новом члану 41 став 2 мијења се и гласи:

„(2) Инспектор за заштиту од пожара даје сагласност на план и програм из става 1 овог члана
и врши надзор над његовим извршавањем.“

Члан 19

У новом члану 42 став 4 брише се.

Члан 20

У новом члану 45 ставу 1 тачка b) брише се, а тачка c) постаје тачка b).

Члан 21

У новом члану 47 у ставу 4, ријечи: „Влада Брчко дистрикта БиХ“ замјењују се ријечима: „шеф
одјељења надлежног за послове заштите од пожара“.

Члан 22

Иза новог члана 49 додаје се нови члан 50 који гласи:

„Члан 50
(Радни стаж са увећаним трајањем)

„(1) Професионалном ватрогасцу и руководиоцу акције гашења пожара сваких ефективно
проведених дванаест (12) мјесеци на пословима и задацима рачуна се као петнаест (15)
мјесеци стажа осигурања.
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„(2) Радна мјеста на којима се вријеме проведено на пословима и задацима из става 1 овог
члана рачуна са увећаним трајањем, с називом радног мјеста и временом увећања утврђује
Влада Брчко дистрикта БиХ, на предлог шефа одјељења надлежног за послове заштите од
пожара.“

Члан 23

У члану 51 став 2 мијења се и гласи:

„(2) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара даје сагласност на одлуку о
оснивању индустријске ватрогасне јединице.“

Члан 24

У члану 52 став 2 мијења се и гласи:

„(2) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара даје сагласност на споразум о
оснивању заједничке ватрогасне јединице.“

Члан 25

Члан 55 мијења се и гласи:

„Члан 55
(Надзор над радом индустријске ватрогасне јединице)

„Инспектор за заштиту од пожара врши надзор над радом индустријске ватрогасне јединице у
погледу:
а) спремности јединице;
b) техничке опремљености јединице:
c) стручног оспособљавања индустријских ватрогасаца;
d) усавршавања индустријских ватрогасаца;
е) способности јединице за гашење пожара.“

Члан 26

У члану 61 ставу 1 тачка b) брише се, а тачка c) постаје тачка b).

Члан 27

У члану 63 у ставу 4, ријечи: „Влада Брчко дистрикта БиХ“ замјењују се ријечима: „шеф
одјељења надлежног за послове заштите од пожара“.

Члан 28

У члану 66 ставу 1 бројеви: „46 и 47“ замјењују се бројевима: „45 и 46“.
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Члан 29

У члану 71 ставу 2, ријечи: „Службу осматрања и обавјештавања“ замјењују се ријечима:
„Центар –112“.

Члан 30

У члану 73 став 3 мијења се и гласи:

„(3) У гашењу пожара ширих размјера и спасавању људи и материјалних добара може се
ангажовати и јединица цивилне заштите формирана и оспособљена за гашење пожара.“

У ставу 5 овог члана ријеч: „градоначелника“ замјењује се ријечима: „шефа одјељења
надлежног за послове заштите од пожара“.

Члан 31

У члану 74 став 3 брише се, а став 4 постаје став 3.

У новом ставу 3 овог члана ријечи: „и инспектор за заштиту од пожара“ бришу се.

Члан 32

У називу члана 75, ријечи: „инспектор за заштиту од пожара“ бришу се.

У члану 75 ставу 1, ријечи: „као и инспектор за заштиту од пожара Брчко дистрикта БиХ“
бришу се.

Члан 33

У члану 80 став 1 мијења се и гласи:

„(1) Инспекцијски надзор над спровођењем мјера заштите од пожара прописаних овим
законом и планом заштите од пожара, као и над спровођењем прописа о техничким
нормативима у погледу заштите од пожара, врши инспектор за заштиту од пожара.“

Члан 34

У члану 82 ставу 1 тачка m) брише се, а тачка n) постаје тачка m).

Члан 35

У члану 84 број: „28“ замјењује се бројем: „27“.
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Члан 36

У члану 87 ставу 2 и члану 88 ставу 1, ријечи: „законом о цивилној заштити“ замјењују се
ријечима: „законом којим се прописује заштита и спасавање људи и материјалних добара од
природних и других несрећа“.

Члан 37

Члан 92 брише се, а члан 93 постаје члан 92.

Члан 38

Нови члан 92 мијења се и гласи:

„Члан 92
„(1) Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај предузеће и
друго правно лице ако:

a) не утврди прописану организацију у складу с чланом 9 овог закона;
b) при извођењу радова на објектима не предузме потребне мјере за спречавање

настајања и ширења пожара и не обезбиједи потребна средства и опрему за гашење
пожара (члан 13 став 2 овог закона);

c) употребљава неисправне или неправилно постављене инсталације, уређаје, као и
димоводе и пожаришта или нема документацију о одржавању (члан 20 овог закона);

d) држи или ускладиштава лако запаљиве материје супротно одредби члана 22 става 1
или користи отворену ватру супротно одредбама члана 22 става 2 овог закона;

e) не држи у приправности уређаје, опрему и средства за гашење на приступачном мјесту
сходно члану 24 овог закона;

f) не обезбиједи посебне мјере сходно члану 25 овог закона;
g) не обезбиједи ватрогасно дежурство сходно члану 26 овог закона;
h) не уплаћује обавезе из члана 91 овог закона;
i) не обезбиједи редовну контролу и испитивање ручних и превозних ватрогасних

апарата за гашење почетних пожара и хидрантске мреже (члан 28 овог закона);
j) не обезбиједи редовно испитивање исправности и функционалности уређаја и система

у складу с чланом 29 овог закона;
k) стави у промет уређаје, опрему и средства супротно одредбама члана 27 овог закона

или ако не изврши наређење о забрани употребе опреме из члана 85 овог закона;
l) се понаша супротно одредби члана 30 овог закона;
m) не изврши обрачунавање и упознавање радника са опасностима од пожара и

практичном употребом опреме и средстава за гашење пожара (члан 32 овог закона);
n) не донесе план и спровођење или не изврши провјеру стручног знања ватрогасаца

(чланови 41 и 57 овог закона);
o) врши радње супротно члану 44 и члану 60 овог закона;
p) по сазнању за пожар не поступи у складу с чланом 71 ставом 3 овог закона;
р) спречава или омета извршења руководиоца акције гашења пожара из члана 75 или
поступи супротно одредбама члана 76 овог закона;
s) у одређеном року не изврши наложене мјере заштите од пожара, а настави с
коришћењем објекта, не извијести писмено инспектора за заштиту од пожара о извршењу
његовог рјешења у предвиђеном року (чланови 83, 84, 85 и 86 овог закона).

„(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом
правном лицу, органу јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, органу правосуђа
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Брчко дистрикта БиХ, Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ и Полицији Брчко дистрикта
БиХ, новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ.“

Члан 39

Иза члана 92 додаје се нови члан 93 који гласи:

„Члан 93

„За прекршај из члана 92 става 1 тачака а), b), c), d), е), f), g), h), i), ј), k), l), m), n) и s) овог
закона казниће се предузетник новчаном казном у износу од 100,00 до 1.000,00 КМ.“

Члан 40

Члан 94 овог закона мијења се и гласи:

„Члан 94

„Новчаном казном од 50,00 до 100,00 КМ казниће се за прекршај грађанин ако:
a) употребљава неисправне или неправилно постављене инсталације, димоводе или

ложишта (члан 20 став 2 овог закона);
b) поступи супротно одредбама члана 21 овог закона;
c) држи или ускладиштава лако запаљиве материје супротно одредби члана 22 става 1

или користи отворену ватру супротно одредби члана 22 става 2 овог закона;
d) не предузме мјере прописане или наложене сходно члану 24 овог закона;
e) не обезбиједи редовну контролу и испитивање ватрогасних апарата за гашење

почетних пожара у складу с чланом 28 овог закона;
f) поступи супротно одредби члана 71 ставова 1 и 2 овог закона;
g) спречава или омета извршење руководиоца акције гашења пожара из члана 75 или

поступи супротно одредбама члана 76 овог закона;
h) у одређеном року не изврши наложене мјере заштите од пожара, а настави с

коришћењем објекта, не извијести писмено инспектора за заштиту од пожара о
извршењу његовог рјешења у предвиђеном року (чланови 83, 84, 85 и 86 овог закона).“

Члан 41

Члан 95 мијења се и гласи:

„Члан 95
(Правилник о мјерама заштите од пожара шума и усјева)

„Шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду доноси Правилник о мјерама
заштите од пожара шума и усјева.“

Члан 42

У члану 96 ставу 2, ријечи: „Влада Брчко дистрикта БиХ“ замјењују се ријечима: „Шеф
одјељења надлежног за послове заштите од пожара“.
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Члан 43

У члану 97, ријечи: „Градоначелник Брчко дистрикта БиХ“ замјењују се ријечима: „Шеф
одјељења надлежног за послове заштите од пожара“.

Члан 44

У члану 98 ставу 1, број: „46“ замјењује се бројем: „45“.
Иза става 1 овог члана додаје се нови став 2 који гласи:
„Одредбе овог закона које се односе на радни стаж са увећаним трајањем примјењују се од 1.
јануара 2012. године.“

Члан 45

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

Број: 01-02-409/11
Брчко, 15. јуна 2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић


