
 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 27. редовној сједници одржаној 22. јуна 2022. године, усваја  З А К О Н О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА  БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ   Члан 1 У Закону о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бројеви  9/06, 19/07 и 12/11) у члану 5 ставу 1,  тачка c) мијења се и гласи: „c) на основу процјене и предлога шефа Одјељења за јавну безбједност о потреби спровођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Брчко дистрикт БиХ у текућој години доноси програм активности спровођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Брчко дистрикт БиХ.“  Члан 2 Члан 37 мијења се и гласи: „Члан 37 (Руковођење Професионалном ватрогасном јединицом)  Професионалном ватрогасном јединицом руководи старјешина који може имати замјеника.“  Члан 3 Члан 38 мијења се и гласи: „Члан 38 (Старјешина Професионалне ватрогасне јединице)  За старјешину Професионалне ватрогасне јединице и његовог замјеника може се именовати лице које има најмање школску спрему VII1, коефицијент образовања минимално 240 ECTS бодова.“  Члан 4 У члану 44 иза става 4  додају се нови ставови 5, 6 и 7 који гласе: „(5) Шеф Професионалне ватрогасне јединице и његов замјеник могу на основу оправдане сумње да је радник Професионалне ватрогасне јединице под утицајем алкохола или опојних дрога, радника упутити на медицински преглед у здравствену установу или извршити тестирање на алкохол или опојне дроге, уколико Професионална ватрогасна јединица има техничке могућности да изврши тестирање и уколико радник пристане да тестирање врши шеф Професионалне ватрогасне јединице или његов замјеник. (6) Шеф Професионалне ватрогасне јединице и његов замјеник радника упућују на обавезан медицински преглед у здравствену установу ради утврђивања да ли је радник под утицајем алкохола или опојних дрога, уколико радник не пристане да тестирање врши шеф Професионалне ватрогасне јединице или његов замјеник. (7) О предузимању радњи из ставова 5 и 6 овог члана, шеф Професионалне ватрогасне јединице или његов замјеник, доносе писмену наредбу.“  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 



Члан 5 У члану 50 став 1 мијења се и гласи: „(1) Професионалном ватрогасцу и руководиоцу акције гашења пожара сваких ефективно проведених дванаест (12) мјесеци на пословима и задацима рачуна се као четрнаест (14) мјесеци стажа осигурања, односно петнаест (15) мјесеци стажа осигурања, у зависности од прописа које примјењују ентитетски фондови пензијско-инвалидског осигурања у Босни и Херцеговини.“  Члан 6 Члан 54 мијења се и гласи: „Члан 54 (Услови именовања)  За старјешину индустријске ватрогасне јединице може се именовати запослени који има најмање школску спрему VI степена сложености.“  Члан 7 У члану 57 ставу 2, ријечи: „Одјељење надлежно за послове заштите од пожара“ замјењују се ријечима: „Инспектор заштите од пожара“.  Члан 8 У члану 71 ставу 2, ријечи: „Центар – 112“ замјењују се ријечима: „Оперативно-комуникациони центар“.  Члан 9 У члану 81 ставу 2, ријечи: „школску спрему најмање IV степена“ замјењују се ријечима: „школску спрему најмање VII1 степена сложености, коефицијент образовања минимално 180 ECTS бодова“. Члан 10 У члану 93, ријечи: „у износу од 100,00 до 1.000,00 КМ“ замјењују се ријечима: „у износу од 150,00 до 1.500,00 КМ.“  Члан 11 У члану 94, ријечи: „Новчаном казном од 50,00 до 100,00 КМ казниће се за прекршај грађанин ако“ замјењују се ријечима: „Новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ казниће се за прекршај грађанин ако:“. Члан 12 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-2928/22 Брчко, 22. јуна 2022. године                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                         СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                            Мр сц. Синиша Милић   


