
1/35   Неслужбена пречишћена верзија Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ садржи: Закон о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 09/06), и измјене и допуне Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07, 12/11, 21/22)    ЗАКОН                     О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                   (Неслужбена пречишћена верзија)    ДИО ПРВИ - ОПЋЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1                                                  (Појам заштите од пожара)  Ради откривања и спречавања опасности од пожара и спашавања људи и материјалних и других добара угрожених пожаром, органи Брчко дистрикта БиХ, предузећа и друга правна лица, предузетник, овлаштено  службено  лице  и  други  органи,  организују  и  обезбјеђују  заштиту  од пожара, брину се о њеном успјешном функционисању и учествују у њеном спровођењу.  Члан 2  (Мјере и радње заштите од пожара)  Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи управне, организационе, техничке, образовне и пропагандне природе, које се предузимају ради спречавања настајања пожара и његовог ширења, откривања насталог пожара и његовог гашења, те спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром.  Члан 3  (Субјекти и објекти заштите од пожара)  (1) Заштита од пожара организује се и спроводи у свим мјестима и на свим објектима који су изложени опасностима од настајања и ширења пожара.  (2) Власници, односно корисници објеката и простора, те друга физичка лица, дужна су проводити мјере заштите од пожара које су прописане законом, плановима заштите од пожара и другим прописима донесеним у складу са законом.  (3) Правна и физичка лица те органи власти и управе дужни су на начин и под условима утврђеним законом, планом заштите од пожара и прописима донесеним у складу са законом, својим алатом, пријевозним, техничким и осталим средствима те својим радом учествовати у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром.    Члан 4  (Значај заштите од пожара) 



2/35    Заштита од пожара је дјелатност од посебног интереса за Брчко дистрикт БиХ.



3/35     ДИО ДРУГИ – ОРГАНИЗАЦИЈА, МЈЕРЕ, СУБЈЕКТИ, АКТИВНОСТИ, НАДЗОР И ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  ГЛАВА – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА                                                                    “Члан 5  (Надлежности Владе Брчко дистрикта БиХ)                Влада Брчко дистрикта БиХ надлежна је да:  а) организује заштиту од пожара за подручје Брчко дистрикта БиХ;  б) брине о успјешном провођењу и предузимању мјера за унапређење заштите од пожара;1 “ц)  на основу процјене и приједлога шефа Одјељења за јавну сигурност о потреби провођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Брчко дистрикт БиХ у текућој години доноси програм активности провођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Брчко дистрикт БиХ.“2                                                                                       Члан 6                                                 (Активности Скупштине)  (1) Скупштина Брчко дистрикта БиХ на приједлог градоначелника, “а који одобри Влада”3 Брчко дистрикта БиХ доноси план заштите од пожара Брчко дистрикта БиХ.  (2) Планове заштите од пожара доносе и предузећа, друга правна лица, органи управе, у складу са овим законом, одлукама и планом заштите од пожара Брчко дистрикта БиХ.  (3) План заштите од пожара у предузећима и другим правним лицима доноси директор - управник а у органима функционер који руководи тим органом.  Члан 7                                                  (Планови заштите од пожара)  (1) У плановима заштите од пожара утврђују се нарочито: процјена угрожености од пожара, организација заштите од пожара, начин употребе ватрогасних јединица, систем обавјештавања, поступак у случају пожара, техничка опрема и средства за гашење пожара и спашавање људи и материјалних добара, начини снабдијевања водом за гашење пожара, путеви, прилази и пролази, садејство с другим ватрогасним јединицама, као и друге мјере потребне за успјешно функционисање и унапређивање заштите од пожара и спровођења надзора над извршавањем мјера заштите од пожара.  „(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                                                 1 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 2 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 3Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07)  



4/35   заштите од пожара уз претходно добијено мишљење инспектора за заштиту од пожара у Брчко дистрикту БиХ.“4  Члан 8                                 (Одређивање категорија угрожености од пожара)  (1) Ради утврђивања одговарајуће организације и предузимања других мјера потребних за успјешно функционисање и спровођење мјера заштите од пожара, предузећа и друга правна лица и  органи,  разврставају  се  у  четири  категорије  угрожености  од  пожара,  а  у  зависности  од                                                4 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



5/35   технолошког процеса, врсте материјала који производе, прерађују или ускладиштавају, врсте материјала употријебљеног за изградњу објекта и значаја објекта.  „(2) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара дужан је, у року од једне године од доношења плана заштите од пожара у Брчко дистрикту 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.   (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 овлаштено предузеће или друго правно лице;     б) 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, хисторијски, културни и други значај дјелатности коју обавља.“5  Члан 9                                            (Категорије угрожености од пожара)  (1) Предузећа и друга правна лица разврстана у прву категорију угрожености од пожара дужна су да донесу план заштите од пожара и да имају индустријску ватрогасну јединицу са одговарајућим бројем радника на организовању и спровођењу превентивних мјера заштите од пожара.  (2) Предузећа и друга правна лица разврстана у другу категорију угрожености од пожара дужна су  да донесу план заштите од пожара и да имају одговарајући број радника ради вршења послова сталног дежурства, непосредног гашења пожара и спровођења превентивних мјера заштите од пожара (у даљњем тексту: служба заштите од пожара).  (3) Предузећа и друга правна лица, предузетници разврстани у трећу категорију обавезни су да имају најмање једног радника који непосредно организује  и спроводи превентивне  мјере заштите од пожара (у даљњем тексту: референт за заштиту од пожара).  (4) Предузећа и друга правна лица, предузетници разврстани у четврту категорију, обавезни су да имају најмање једног радника задуженог за организовање и спровођење мјера заштите од пожара.  „(5) Опћи акт о заштити од пожара доносе:     а) предузеће и друго правно лице;    б)  предузетник;    ц) орган јавне управе Брчко дистрикта БиХ или организациони дио органа јавне управе;    д) правосуђе Брчко дистрикта БиХ;                                                 5 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



6/35      е) Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ;    ф) Полиција Брчко дистрикта БиХ.“6  (6) Брише се.7   „Члан 9а  (Услови за радника који обавља послове заштите од пожара)  (1) Број, стручну спрему и стручне испите које су дужни да имају радници који раде на организовању и провођењу 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.“8   Члан 10                                             (Надлежност за доношење прописа)  Осим мјера заштите од пожара прописаних овим законом Скупштина Брчко дистрикта БиХ, може донијети с обзиром на мјесне прилике и потребе, прописе и друге мјере којима је циљ спречавање избијања и ширења пожара и спашавање људи и материјалних  добара  угрожених пожаром.                                                 6 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 7 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 8 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



7/35     ГЛАВА II – МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  Члан 11                                                    (Мјере заштите од пожара)  Мјере заштите од пожара у смислу овог закона су :  а) Избор локације (макро и микро локације), диспозиције објеката, као и избор материјала, уређаја, инсталација и конструкција којима ће се спријечити или свести на најмању мјеру могућности настанка пожара и технолошке експлозије и ширење пожара;         б) Изградња прилазних путева и пролаза;  ц) Обезбјеђење потребних количина воде и других средстава за гашење насталог пожара;  д) Избор и одржавање технолошких процеса рада и уређаја којима се обезбјеђује сигурност против настанка пожара;  е) Забрана употребе отворене ватре и појаве других извора паљења у објектима и просторијама у којима би могло доћи до настанка пожара;         ф) Начин спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром;  г) Постављање уређаја за детекцију - откривање и дојаву пожара, уређаја и опреме за гашење пожара, уређаја и опреме за спречавање ширења пожара, уређаја за мјерење концентрације експлозивних смјеса (смјесе  ваздуха  са  запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и запаљивим прашинама), и других уређаја за контролу сигурног одвијања технолошког процеса;  х) Редовно одржавање и контрола уређаја и инсталација чија неисправност може утицати на настанак и ширење пожара;  и) Организовање осматрачке службе у шумским газдинствима и већим пољопривредним добрима  непосредно  прије  и  у  вријеме  жетве,  и  обезбјеђење  опреме  и  средстава  за гашење.     Члан 12                                                                        (Планови)  (1) Просторним, урбанистичким или регулационим планом, урбанистичким редом или урбанистичким пројектом у односу на мјере заштите од пожара утврђују се нарочито:  а)  Систем  објеката  водоснабдијевања,  развој  примарне  и  секундарне  мреже  са одговарајућим капацитетима за потребе заштите од пожара;  б) Удаљеност између зона предвиђених за индустријске објекте, складишта запаљивих течности, запаљивих гасова и експлозивних материја;



8/35   ц) Удаљеност између објеката различите намјене унутар индустријске зоне;  д) Ширина путева који омогућавају приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за вријеме гашења пожара.  (2) За просторне, урбанистичке и регулационе планове, урбанистички ред или урбанистички пројекат прије доношења, потребно је прибавити мишљење Одјељења надлежног за послове заштите од пожара у погледу примијењених мјера заштите од пожара.  Члан 13                            (Мјере заштите од пожара на грађевинским објектима)  (1) Грађевински објекти граде се на мјесту и на начин да се тиме не ствара опасност од пожара за друге објекте.  (2) На постојећим објектима не могу се изводити радови који би могли довести до смањења безбједности од пожара на самом објекту или на сусједним објектима.  (3) Извођач радова на објектима из става један овог члана дужан је у писаној форми одредити и предузети потребне мјере за спречавање настајања пожара, онемогућити ширење пожара и обезбиједити потребна средства и опрему за гашење пожара.  (4) У случају потребе извођења радова на објектима и просторима који се налазе у зонама угроженим од пожара и експлозије, радови се не смију започети без претходно прибављеног одобрења од референта за заштиту од пожара или одговорног лица за заштиту од пожара.  Члан 14                                                                           (Пожарни сектори)  (1) У техничкој документацији за стамбене објекте с четири и више надземних етажа, објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља или истовремено борави или ради већи број лица (болнице и друге здравствене установе, хотели и други угоститељски објекти, спортске и друге дворане, школе, обданишта, робне куће и други трговачки објекти, саобраћајне станице и други слични објекти) и индустријским објектима одређују се пожарни сектори.  (2) Пожарни сектори у смислу овог закона представљају одређени простор који онемогућава ширење пожара.  Члан 15                                                 (Одређивање пожарних сектора)  (1) Из пожарних сектора објеката из става 1 чл. 14 мора бити омогућена сигурна евакуација у случају настанка пожара, а путеви евакуације морају имати довољну пропусност, најкраћи смјер и бити на сигуран начин заштићени од ватре и дима.  (2)  Пожарни  сектори  одређују  се  на  основу  стандарда  и  анализа  пожарног  оптерећења, пожарне опасности (ризика), начина ширења пожара и материјалне вриједности објекта или дијела објекта.



9/35                                                                      “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 других прописа из области заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији коју је израдило овлаштено правно лице.   (2) Мишљење из става 1 овог члана може издати 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 израдити 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 заштите од пожара;             2) најмање пет година радног искуства у струци;             3) положен стручни испит за пројектовање заштите од пожара; или         б) 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 заштите од пожара.   (4) Мишљење из 9таве 1 овог члана је потребно за све објекте изузев за:      а) индивидуалну стамбену изградњу;      б) објекат који се користи за повремени боравак И одмор у индивидуалној изградњи;      ц) отворен спортски терен;     д) дјечје игралиште.   (5) Мишљење из 9таве 1 овог члана саставни је дио техничке документације.   (6) Правно лице које је дало мишљење из 9таве 1 овог члана преузима одговорност за пројектоване мјере И нормативе заштите од пожара у техничкој документацији за издата мишљења.   (7) Стручну оцјену из 9таве 1 овог члана обавезно је прибавити за:     а) индустријски објекат;     б) јавни објекат најмање спратности П+1 (приземље + спрат) у којем се окупља или борави                                             в     више од 100 људи као што су школа, болница, спортски објекат, позориште, кино сала;    ц) високи објекат;     д) објекат за производњу И складиштење експлозивних материја;     е) објекат у којем се складиште запаљиве течности И плинови И друге опасне материје;     ф) плиновод;     г) нафтовод.“9                                                 9 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



10/35                                                                  “Члан 17                                             (Израда техничке документације)  (1) Предузеће и друго правно лице које је овлаштено за израду техничке документације дужно је у пројектну документацију уградити прописане мјере заштите од пожара.   (2) Мјере за заштиту од пожара у техничкој документацији могу бити интегрисане у пројект као:  а) елаборат заштите од пожара или б) засебан пројект у оквиру техничке документације.  (3) Елаборат заштите од пожара прецизно дефинише:  а) све опасности за настајање пожара које се могу појавити при изградњи и кориштењу         објекта, и б) мјере заштите од пожара које су предвиђене у техничкој документацији.  (4) Засебан пројект 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 спашавања људи с 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 осигуравање 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 става 5 и 6 овог члана дужан је уз пројект дати 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 осигурати јединствену изјаву из става 7 овог члана.   



11/35  (9) Пројектант може бити лице које је у сталном радном односу у правном лицу које ради техничку документацију и:      а) за послове из става 5 овог члана које има:  1) шести степен стручне спреме заштите од пожара; 2) најмање пет година радног искуства у струци; 3) положен стручни испит за пројектовање заштите од пожара.     б) за послове из ставова 5 и 6 овог члана које има:  1) седми степен стручне спреме заштите од пожара; 2) најмање двије године радног искуства у струци; 3) положен стручни испит за пројектовање заштите од пожара.      ц) 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 заштите од пожара.  (10) Да би се физичко лице бавило пројектовањем 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 заштите од пожара утврђује се правилником који доноси шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара.“10  Члан 18      (Примјена мјера и норматива заштите при изради техничке документације)  (1) Предузећа и друга правна лица, предузетник и овлаштено стручно лице који ради техничку документацију, инвеститор и извођачи грађевина и грађевинских цјелина, дужни су да у изради техничке документације и грађењу примјењују прописане мјере и нормативе заштите од пожара.  (2) За грађевински материјал, елементе, опрему и друге материјале који се уграђују у објекат, а који су од посебног значаја за спречавање настанка или ширења пожара у том објекту, морају се обезбиједити докази о њиховој ватроотпорности и пожарним карактеристикама.  (3) За финалну обраду водоравних и вертикалних пожарних излаза и излазних путева у објекту, смију се уграђивати само материјали одређених пожарних карактеристика.                                                  10 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



12/35  (4) За уграђени материјале из става 2 овог члана извођач радова је дужан прибавити доказе о њиховој  ватроотпорности  и  пожарним карактеристикама  и  дати  их  на  увид приликом  техничког пријема објекта.   Члан 19 се брише, 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 49.11  Члан 19                                     (Испитивање опреме за спречавање пожара)  (1) Одобрење за употребу објекта у којем је уграђен систем за дојаву и гашење пожара, уређаји за контролно и заштитно дјеловање и уређаји за спречавање ширења пожара може се издати након што се испита њихова исправност и оптимално дјеловање у складу с пројектним рјешењем и примијењеним стандардима и нормативима.  (2) Испитивање из претходног става као и периодично испитивање, према техничким прописима и упутствима  произвођача,  могу  вршити  само  предузећа  и  друга  правна  лица  која  су регистрована за ту дјелатност, а имају одговарајућу опрему и чији су радници стручно оспособљени за обављање тих послова.  (3) Предузећа и правна лица из претходног става могу обављати послове тек онда када за то добију  одобрење од надлежних органа  Брчко  дистрикта  БиХ  или  имају одобрење надлежних ентитетских органа.                                                11 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



13/35  Члан 20                                           (Услови за постављање инсталација)  (1) Електричне, вентилационе, гасне, нафтоводне, топловодне, громобранске и друге инсталације и уређаји као и димоводи морају се поставити односно изводити, користити и одржавати према прописаним техничким нормативима и обавезним стандардима као и упутствима произвођача о чему мора постојати документација.  (2) Инсталације и уређаји из претходног става као и димоводи и ложишта могу се употребљавати само ако су исправни и ако су правилно постављени.  Члан 21                                                    (Заштита од отворене ватре)  (1) Приликом паљења корова, стрништа, разног отпада, употребе роштиља и слично гдје се користи отворена  ватра  и  ужарена  тијела  корисници  су  дужни  предузети  све  мјере  да  се  спријечи евентуално ширење ватре која може проузроковати пожар.  (2) Врућ пепео и шљака из ложишних уређаја не смије се одлагати у посуде и мјеста одређена за одлагање отпада.  Члан 22                                          (Запаљиве материје и отворена ватра)  (1) Запаљиве материје могу се држати и ускладиштавати само у објектима који су за то подешени или преуређени у складу с техничким и другим прописима.  (2) Отворена ватра (отворена ложишта, отворени пламен и сл.) који се користи у технолошким процесима или у поступку рада у самосталним радњама може се употребљавати само у складу с техничким прописима.     Члан 23  (Водоводна мрежа)  При изградњи или реконструкцији водоводне мреже у насељеним мјестима мора се обезбиједити проток, капацитет, притисак у хидрантској мрежи у складу с прописима а који су потребни за ефикасно гашење пожара .  “(2) Правно лице које управља водоснабдијевањем Брчко дистрикта БиХ дужно је:  а) одржавати притисак и проток у вањској хидрантској мрежи у складу с правилником из   члана 99 тачке гг) овог закона;  b) осигурати катастар подземних инсталација и хидраната;  c) осигурати одржавање хидрантске мреже;  d) осигурати испитивање хидрантске мреже.   



14/35  (3) Све неисправности на хидрантској мрежи лице из става 2 овог члана дужно је да пријави Професионалној ватрогасној јединици Брчко дистрикта БиХ.“12  Члан 24                           (Исправност уређаја, алата и опреме за гашење пожара)  Предузећа  и  друга  правна  лица  и  предузетници  дужни  су  да  држе  у  приправности  исправне уређаје, алат и опрему за гашење пожара на мјестима која су лахко приступачна (подест, ходник, тријем и сл.).                                                12 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



15/35  Члан 25                                                                 (Заштита усјева)  (1) Предузећа и друга правна лица и предузетници у области пољопривреде и пољопривредни произвођачи, за вријеме сазријевања житарица, жетве и вршидбе, дужни су предузети посебне мјере заштите стрних усјева од пожара.  (2)   Под   посебним   мјерама   заштите   стрних   усјева   од   пожара   подразумијевају   се организовање сталног дежурства, осматрање, обавјештавање и контрола над спровођењем тих и других мјера заштите од пожара.  (3) Прописе о посебним мјерама заштите од пожара у пољопривреди доноси надлежно Одјељење за пољопривредне послове.  Члан 26                                              (Ватрогасно дежурство у објектима)  (1) У објектима у којима се одржавају јавни скупови, приредбе, сајмови и слично организатори су дужни да за вријеме њиховог трајања обезбиједе додатне мјере заштите од пожара а по потреби ватрогасно дежурство.  „(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.“13  (3) Под ватрогасним “дежурством из става 1”14 овог члана подразумијева се присуство једног или више лица стручно оспособљених за гашење пожара са одговарајућом опремом и средствима за благовремено гашење почетних пожара.  „(4) Организатор скупа из става 1 овог члана дужан је да осигура 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 осигурати 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.“15  Члан 27                                               (Увоз опреме за заштиту од пожара)                                                 13 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 14 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 15 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



16/35   Увозник односно заступник стране фирме дужан је прије стављања у промет уређаја, опреме и средстава за заштиту од пожара и експлозија, да прибави атест регистроване или овлаштене организације у смислу Закона о стандардизацији, а за опрему која се користи у технолошким и другим  процесима  са  лахко  запаљивим  или  експлозивним  материјама,  да  изда  доказ  по извршеном испитивању њихове усклађености с прописима и стандардима о заштити од пожара и експлозија или о томе прибави мишљење овлаштеног предузећа и другог правног лица из члана 19 овог закона.  Члан 28                                 (Ручни и пријевозни апарати за гашење пожара)  (1) Корисници ручних и пријевозних апарата за гашење почетног пожара те хидрантске мреже дужни   су   да   обезбиједе   редовну   контролу   исправности   и   испитивање   према   упутству произвођача, односно према утврђеним стандардима.  „(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;  б) контрола исправности хидрантске мреже;  ц) мјерење притиска хидрантске мреже;  д) контрола опремљености и комплетираности хидрантских ормара.“16  (5) О извршеној контроли исправности и испитивањима води се евиденција која садржи врсту и идентификациони  број  апарата,  врсту  и  локацију  хидраната,  име  радника  који  врши  контролу  и испитивање, датум контроле и испитивања.  „(6) Евиденција из става 5 овог члана садржи:  а) књигу евиденције контролисаних апарата;  б) записник о контроли апарата;  ц) записник о мјерењу притиска и контроли комплетираности хидрантске мреже и  д) 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.                                                  16 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



17/35   (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.“17  Члан 29           (Обавезни рок за испитивање исправности уређаја за гашење пожара)  (1) Корисник објекта у којем је уграђен систем за дојаву  и гашење пожара, уређаји за контролу и заштитно дјеловање, уређаји за спречавање ширења пожара дужан је обезбиједити њихову  исправност,  функционалност  као  и  њихово  редовно  испитивање  према  техничким прописима и упутству произвођача, а “ најмање једном у року од једне године”18, о чему мора водити евиденцију.  (2) Испитивање из става 1 овог члана може вршити овлаштено предузеће или друго правно лице.  Члан 30                             (Опћи акт о заштити од пожара и овлаштено лице)  (1) Предузећа и друга правна лица и предузетници дужни су опћим актом заштите од пожара утврдити мјере и радње у вези са спровођењем и унапређивањем заштите од пожара и одредити радника који је као одговорно лице дужан да се стара о спровођењу мјера заштите од пожара и обезбиједити да тај радник буде посебно стручно оспособљен за успјешно вршење послова заштите од пожара.  (2) Изузетно, може се повјерити спровођење мјера заштите од пожара предузећу или другом правном лицу или самосталном привреднику који су регистровани за ту дјелатност.  „(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.“19  (4) Предузећа и друга правна лица, органи и организације из става 1 овог члана, полазећи од својих услова рада и привређивања, а у складу с прописима о заштити од пожара, утврдит ће опћим актом нарочито:         а) опасности за настанак пожара;  б) радна упутства која морају садржавати мјере заштите од пожара за све технолошке и друге јединице гдје постоји опасност за настанак пожара уз ближу                                                 17 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 18 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 19 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



18/35  разраду обавеза према радном упутству  и другим прописима сваког појединог  радника  у  погледу  контроле  и спровођења мјера и прописа из области заштите од пожара;  ц) организацију, дјелокруг и овлаштење службе за заштиту од пожара односно одговорног радника за заштиту од пожара у зависности од извршене категоризације предузећа у складу с чланом 9 овог закона;



19/35  д) начин вршења унутрашње контроле спровођења заштите од пожара те дужности, одговорности и овлаштења радника који ту контролу непосредно врши;  е) стручну спрему руководиоца службе и других радника који обављају послове заштите од пожара;  ф) поступак и начин упознавања радника приликом ступања на рад или распоређивања на друго радно мјесто с технолошким процесом рада и опасностима од пожара везаним за то радно мјесто, као и начин обучавања радника о употреби средстава и опреме за гашење пожара;  г) просторије, просторе и мјеста на којима се не смије користити или преносити отворена ватра, пушити и употребљавати алат који варничи;  х) врсту и количину опреме и средстава за гашење пожара, распоред опреме и средстава      као и вријеме  повременог испитивања њихове исправности;  и) задатке и одговорност руководећих радника у вези са спровођењем заштите од пожара;  ј) дужности и понашања радника у случају избијања пожара  и начин спашавања људи и материјалних добара,  к) одговорност радника због непридржавања прописаних мјера заштите од пожара;  л) начин сарадње службе заштите од пожара и одговорних радника за заштиту од пожара са осталим службама које раде на унапређивању заштите од пожара, техничком службом заштите на раду, цивилном заштитом и овлаштеним инспектором заштите од пожара.  (5) Брише се.20                                                                     “Члан 31  (Опћи акт о заштити од пожара)   Правна и физичка лица из члана 9 става 5 овог закона дужна су да доставе опћи акт о заштити од пожара инспектору за заштиту од пожара.“21  Члан 32  (Обука о опасностима од пожара)  (1) Предузећа и друга правна лица, предузетници дужни су да обезбиједе да сваки радник, према посебно утврђеном програму буде упознат са опасностима од пожара за послове и задатке  на  којима  је  распоређен,  као  и  с  мјерама  и  средствима  за  гашење  пожара, практичном употребом приручних средстава, ватрогасних апарата за гашење почетних пожара и осталих уређаја и опреме за гашење пожара као и с                                                 20 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 21 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



20/35  материјалном и другом одговорношћу због непридржавања прописаних мјера и прописа заштите од пожара.  (2) Предузећа и друга правна лица дужни су да најмање једном годишње организују обуку и врше  провјеру знању радника из претходног става, о  чему  мора постојати одговарајућа документација.



21/35  Члан 33                              (Одговорност за примјену мјера заштите од пожара)  (1) Директор предузећа или другог правног лица, функционер који руководи органом, руководећи радници и радници с посебним овлаштењима у предузећу и правном лицу,  предузетници, власници предузећа и самосталних радњи, сваки у свом дјелокругу одговорни су за организовање и спровођење заштите од пожара, нарочито за примјену прописаних и наложених мјера, одржавање у исправном стању и намјенску употребу опреме и средстава за гашење пожара као и за упознавање радника са опасностима од пожара везано за њихове послове и радне задатке.  (2) За спровођење прописаних и наложених мјера заштите од пожара у стамбеним објектима одговоран је власник објекта, а за стамбене и стамбено пословне објекте одговорни су етажни власници.  Члан 34                                                            (Обавезе осигуравајућих друштава)  Осигуравајућа друштва која послују на територији Брчко  дистрикта  БиХ дужна  су  да  о  свим сазнањима очигледне повреде закона и других прописа из заштите од пожара, приликом утврђивања ризика и процјене штете настале од пожара без одлагања обавијестити надлежно одјељење за послове заштите од пожара “и Инспекторат”22.     ГЛАВА III – ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ  Члан 35                                                  (Оснивање ватрогасних јединица)  (1) Ради учествовања у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара, гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром, спашавање људи и материјалних добара угрожених елементарним непогодама и акцидентним ситуацијама, спашавања повријеђених у саобраћајним несрећама као и вршења других задатака у вези са заштитом од пожара утврђених планом  заштите од пожара Брчко  дистрикта  БиХ, оснивају се  ватрогасне јединице.  (2) Ватрогасне јединице могу бити професионалне ватрогасне јединице, добровољне ватрогасне јединице и индустријске ватрогасне јединице. Професионалне ватрогасне јединице оснивају се у складу са овим законом за подручје Брчко дистрикта БиХ, или за дио територије Брчко дистрикта БиХ (у даљњем тексту: територијалне ватрогасне јединице).  (3) Предузећа и друга правна лица у складу с чланом 9 овог закона оснивају индустријске ватрогасне јединице.                                                  22 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



22/35  (4) Добровољне ватрогасне јединице формирају се у ватрогасним друштвима а у зависности од ватрогасног друштва могу бити формиране на територијалном или предузетном принципу.  “(5) Територијална ватрогасна јединица остварује и задатке јединице цивилне заштите у складу са законом  којим  се  прописује заштита и спашавање људи и материјалних добара од природних и других несрећа.“23                                                23 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



23/35  Члан 36                               (Оснивање професионалне ватрогасне јединице)  (1)  Професионална  територијална  ватрогасна  јединица  оснива  се  одлуком  Скупштине  Брчко дистрикта БиХ као посебна организација.  (2) Одлуком из претходног става одређује се дјелокруг послова и надлежност ватрогасне јединице.                                                                     “Члан 37                          (Руковођење Професионалном ватрогасном јединицом)  (1) Професионалном ватрогасном јединицом руководи старјешина који може имати замјеника.”24                                                                      “Члан 38                            (Старјешина Професионалне ватрогасне јединице)  За старјешину Професионалне ватрогасне јединице и његовог замјеника може се именовати лице које има најмање школску спрему ВИИ1, коефицијент образовања минимално 240 ЕЦТС бодова.”25                                                                       “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;  б) стручног оспособљавања;  ц) усавршавања ватрогасаца;  д) способности ватрогасне јединице за гашење пожара.“26  Члан 40  (Сарадња ватрогасних јединица)  (1) У гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и спашавању људи и материјалних добара угрожених елементарним непогодама и                                                 24 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 25 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 26 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



24/35  акцидентним ситуацијама као и већим саобраћајним несрећама ватрогасне јединице дужне су међусобно сарађивати и једне другима пружати помоћ.  (2)  На  тражење  помоћи  ватрогасне  јединице  ван  Брчко  дистрикта  БиХ,  Професионална ватрогасна јединица Брчко је дужна се одазвати, уз претходно прибављену сагласност “шеф Одјељења за јавну сигурност”27  или лица које “шеф Одјељења за јавну сигурност”28 писменом одлуком овласти.                                                27 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 28 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 



25/35  (3) Прије упућивања дјела јединице на пружање помоћи ван територије Брчко дистрикта БиХ мора се обезбиједити довољан број људи и материјално-техничких средстава за покривање територије Брчко дистрикта БиХ.  Члан 41  (Стручно оспособљавање и усавршавање)  (1)   Професионалне   ватрогасне   јединице   и   индустријске   ватрогасне   јединице,   за   сваку календарску годину, доносе план и програм стручног оспособљавања и усавршавања професионалних ватрогасаца и индустријских ватрогасаца који мора бити усмјерен на оспособљавање професионалних ватрогасаца и њихову спремност за брзо и ефикасно дјеловање у извршавању задатака ватрогасне јединице.  „(2) Инспектор за заштиту од пожара даје сагласност на план и програм из става 1 овог члана и врши надзор над његовим извршавањем.“29  (3) Ватрогасне јединице из става 1 овог члана по завршетку календарске године организују провјеру стручног знања ватрогасаца.  (4) Професионални ватрогасац који приликом провјеравања стручног знања из претходног става не покаже задовољавајући успјех, не може наставити рад на пословима и задацима на којима је распоређен.  (5) Одредбе претходних ставова односе се и на добровољне ватрогасне јединице.  Члан 42                                                  (Евиденције и обавјештавање)  (1) Ватрогасне јединице дужне су да воде прописану евиденцију о пожарима и елементарним непогодама и о своме учествовању у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара.  (2) Професионална ватрогасна јединица и добровољне ватрогасне јединице основане на територијалном принципу, дужне су да Скупштини Брчко дистрикта БиХ, на њен захтјев, достављају сталне и повремене извјештаје и дају поједине податке којим располажу у вези с пословима заштите од пожара.  (3)  Ватрогасне  јединице  су  дужне  одмах  након  извршене  дојаве  о  насталом  пожару обавијестити полицију Брчко дистрикта БиХ.  (4) Брише се.30     Члан 43                                    (Униформа и заштитна опрема ватрогасаца)                                                 29 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 30 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



26/35   За вријеме вршења дужности ватрогасци су дужни да носе прописану униформу, а у току интервенције гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара, дужни су да носе и прописану заштитну опрему.



27/35  Члан 44  (Састав ватрогасних јединица)  (1) Професионалне и добровољне ватрогасне јединице из члана 36 овог закона не могу имати мање од 12 ватрогасаца.  (2) Код утврђивања броја ватрогасаца у свим ватрогасним јединицама мора се водити рачуна о способности и спремности ватрогасне јединице из претходног става, тако да свака смјена која је на дужности буде по свом бројном саставу, стручној оспособљености и техничкој опремљености способна за ефикасно гашење пожара .  (3) У вријеме обављања својих послова и задатака ватрогасац не смије бити под утицајем алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци.  (4) Техничка опрема и средства за гашење пожара морају бити исправна и у приправности и одржавати се према упутству произвођача о чему се води прописана документација.  „(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 врше 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 врше 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.“31  Члан 45                             (Припадник професионалне ватрогасне јединице)  (1) За ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици може се примити лице које поред опћих услова за стицање својства радника испуњава и слиједеће услове:  а)    да има најмање спрему ИВ или ИИИ степена образовања одговарајуће ватрогасне струке и других;  Тачка б) се брише, а тачка ц) постаје тачка б).  б)   да  је  здравствено  и  психофизички  способно  за  обављање  послова  професионалног ватрогасца.32                                                  31 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 32 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



28/35  (2) Здравствене и психофизичке услове из тачке 3 претходног става прописује надлежни орган за послове здравства у Брчко дистрикту БиХ.  (3) Лица из става 1 овог члана могу учествовати у гашењу пожара ако су положила прописани стручни испит за професионалног ватрогасца.  (4) Услове из става 1 тачки а, б и ц овог члана морају испуњавати лица која се први пут примају на рад као професионални ватрогасци.  (5) Опћим актом територијалне ватрогасне јединице могу се прописати и други посебни услови за обављање послова и задатака професионалног ватрогасца.     Члан 46                                             (Стручни испит – обавеза полагања)  (1) Стручни испит за руководиоца акције гашења пожара дужни су положити старјешине професионалних ватрогасних јединица, њихови замјеници, радници професионалних ватрогасних јединица који руководе јединицом у интервенцији гашења пожара и спашавања људи и материјалних  добара,  као  и  руководиоци  добровољних  и  индустријских  ватрогасних  јединица  који  послове обављају професионално. 



29/35   (2) Изузетно од одредби претходног става руководиоци и чланови (ватрогасци) добровољних ватрогасних јединица који те дужности не обављају професионално, морају имати положен испит за руководиоца акције гашења пожара, односно за звање ватрогасца у добровољном ватрогаству по правилима Ватрогасног савеза.  Члан 47                                                                (Стручни испит)  (1) Стручни испит за професионалног ватрогасца и за руководиоца акције гашења пожара у професионалном ватрогаству полаже се пред испитном комисијом коју именује “Влада Брчко дистрикта БиХ”33 на захтјев надлежног одјељења за послове заштите од пожара.  (2) Трошкове полагања стручног испита сноси ватрогасна јединица која је упутила кандидата на полагање.  (3 Висину трошкова за полагање стручног испита и висину накнаде чланова испитне комисије одређује “Влада Брчко дистрикта БиХ”34  на приједлог надлежног одјељења за послове заштите од пожара.  (4) Начин припремања, услови полагања стручног испита, наставни план и програм стручног оспособљавања за полагање испита за професионалног ватрогасца и руководиоца акције гашења пожара у професионалном ватрогаству и остало везано за образовање кадрова у професионалном ватрогаству дефинисат ће се правилником о стручном оспособљавању и полагању стручног испита за професионалног ватрогасца и руководиоца акције гашења пожара у професионалном и индустријском ватрогаству, а који доноси “шеф одјељења надлежног за послове жаштите од пожара”.35  Члан 48  (Рад у смјенама)  (1) У професионалним ватрогасним јединицама и у добровољним ватрогасним јединицама у којима се послови обављају професионално рад се одвија у смјенама, непрекидно у току 24 сата, с тим што рад у једној смјени не може трајати дуже од 12 сати.  (2) Рад једне смјене може се продужити само ако је то неопходно за гашење пожара и спашавање људи и материјалних добара, као и за вршење неодложних послова чије би прекидање проузроковало посљедице опасне по живот или проузроковало веће материјалне штете.                                                         33 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 34 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 35 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



30/35    ГЛАВА IV.- ИНДУСТРИЈСКА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА   Члан 49  (Појам)  (1) Ради учествовања у спровеђењу превентивних мјера заштите од пожара, гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром, спашавање људи и материјалних добара угрожених елементарним непогодама и акцидентним ситуацијама, као и вршења других задатака у вези са заштитом од пожара утврђених планом заштите од пожара, предузећа и друга правна лица од својих запосленика оснивају индустријске ватрогасне јединице.



31/35  (2) Индустријске ватрогасне јединице оснивају се у складу са овим законом и планом заштите од пожара Брчко дистрикта БиХ.  „Члан 50  (Радни стаж с увећаним трајањем)   (1) Професионалном ватрогасцу и руководиоцу акције гашења пожара сваких ефективно проведених 12 мјесеци на пословима и задацима рачуна се као 14 мјесеци стажа осигурања, односно 15 мјесеци стажа осигурања, у зависности од прописа које примјењују ентитетски фондови пензијско-инвалидског осигурања у Босни и Херцеговини.“36  (2) Радна мјеста на којима се вријеме проведено на пословима и задацима из става 1 овог члана рачуна с увећаним трајањем, с називом радног мјеста и временом увећања утврђује Влада Брчко дистрикта БиХ, на приједлог шефа одјељења надлежног за послове заштите од пожара.“37  Члан 51                                                             (Послови и надлежност)  (1) Одлуком о оснивању индустријске ватрогасне јединице, коју доноси надлежни орган предузећа или другог правног лица, одређује се дјелокруг послова и надлежност индустријске ватрогасне јединице.  „(2) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара даје сагласност на одлуку о оснивању индустријске ватрогасне јединице.38    Члан 52  (Заједничка ватрогасна јединица)  (1) Два или више предузећа или других правних лица може  споразумно  основати заједничку индустријску ватрогасну јединицу ако то територијални положај предузећа дозвољава.  “ (2) Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара даје сагласност на споразум о оснивању заједничке ватрогасне јединице.”39                                                       36 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 37 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 38 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 39 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



32/35  Члан 53                                                                   (Старјешина)  (1) Индустријском ватрогасном јединицом руководи старјешина индустријске ватрогасне јединице, кога именује управа предузећа.  (2)Старјешина индустријске ватрогасне јединице мора бити на том радном мјесту распоређен на неодређено радно вријеме с пуним радним временом.                                                                  “Члан 54                                                            (Услови именовања)  За старјешину индустријске ватрогасне јединице може се именовати запосленик који има најмање школску спрему ВИ. степена сложености.”40   „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, б) техничке опремљености јединице,  ц) стручног оспособљавања индустријских ватрогасаца,  д) усавршавања индустријских ватрогасаца,  е) способности јединице за гашење пожара.“41  Члан 56  (Сарадња)  (1) У гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и спашавању људи и материјалних добара угрожених елементарним непогодама и акцидентним ситуацијама, индустријске ватрогасне јединице дужне су сарађивати и пружати помоћ осталим ватрогасним јединицама на подручју Брчко дистрикта БиХ.  (2) Прије упућивања дијела јединице на пружање помоћи ван предузећа или другог правног лица, мора се обезбиједити довољан број људи и материјално-техничких средстава за покривање предузећа или другог правног лица.  Члан 57                                                       (Стручно оспособљавање)  (1)  Индустријске  ватрогасне  јединице,  за  сваку  календарску  годину,  а  најкасније  до  31. јануара текуће године, доносе план и програм стручног оспособљавања и усавршавања својих запосленика за обављање послова индустријских ватрогасаца.  (2) “Инспектор заштите од пожара”42 даје сагласност на план и програм из претходног става и врши надзор над њиховим извршавањем.                                                 40 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 41 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



33/35   (3) Индустријске ватрогасне јединице организују провјеру знања за индустријске ватрогасце за сваку календарску годину.  (4)   Запосленику   који   приликом   провјеравања   стручног   знања   за   обављање   послова индустријског   ватрогасца   не   покаже   задовољавајући   успјех   престаје   својство   члана индустријске ватрогасне јединице.  Члан 58                                                   (Евиденције и извјештавање)  (1) Индустријска ватрогасна јединица дужна је да Влади Брчко дистрикта БиХ, на њен захтјев, доставља сталне и повремене извјештаје и даје поједине податке којим располаже у вези с пословима заштите од пожара.  (2) Индустријске ватрогасне јединице дужне су одмах након извршене дојаве о насталом пожару обавијестити Полицију Брчко дистрикта БиХ.  (3) Индустријске ватрогасне јединице дужне су да воде прописану евиденцију о пожарима и елементарним непогодама и о своме учествовању у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара.  Члан 59                                                              (Заштитна опрема)  Индустријски ватрогасци су дужни да, у току интервенције гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара, носе прописану заштитну опрему.                                                                                                                                                       42 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 



34/35  Члан 60  (Састав)  (1) Индустријска ватрогасна јединица је дужна имати најмање четири запосленика у једној смјени од којих најмање три с положеним стручним испитом за професионалног ватрогасца и најмање један с положеним стручним испитом за руководиоца акције гашења пожара.  (2) Код утврђивања броја ватрогасаца у индустријским ватрогасним јединицама мора се водити рачуна о способности и спремности ватрогасне јединице из претходног става, тако да свака смјена која је на дужности буде по свом бројном саставу, стручној оспособљености и техничкој опремљености способна за ефикасно гашење пожара .  (3) У вријеме обављања својих послова и задатака ватрогасац не смије бити под утицајем алкохола, опојних дрога или психотропних супстанци.  (4) Техничка опрема и средства за гашење пожара морају бити исправна и у приправности и одржавати се према упутству произвођача о чему се води прописана документација.  Члан 61                                                                        (Услови)  (1) Ватрогасац у индустријској ватрогасној јединици може бити запосленик који, поред услова за обављање послова свог редовног радног мјеста, испуњава и слиједеће услове:  а)   да има најмање спрему ИИИ степена образовања;                      Тачка б) се брише, а тачка ц) постаје тачка б).   б)    да је здравствено и психофизички способан за обављање послова индустријског ватрогасца.43  (2) Здравствене и психофизичке услове из тачке 3 претходног става прописује надлежни орган за послове здравства у Брчко дистрикту БиХ.  (3)  Индустријски  ватрогасац  може  учествовати  у гашењу пожара  ако  је положио прописани стручни испит за професионалног ватрогасца.  (4) Опћим актом предузећа или другог правног лица које је основало индустријску ватрогасну јединицу  могу  се  прописати  и  други  посебни  услови  за  обављање  послова  и  задатака индустријског ватрогасца, те начин награђивања запосленика који је члан ватрогасне јединице.                                                          43 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



35/35   Члан 62                                              (Обавеза полагања стручног испита)  Стручни испит за руководиоца акције гашења пожара дужни су положити старјешине индустријских ватрогасних јединица и вође смјена, по програму испита за руковаоца акције гашења пожара у професионалном ватрогаству.



36/35  Члан 63                                                             (Испитна комисија)  (1) Стручни испит за индустријског ватрогасца и за руководиоца акције гашења пожара полаже се пред испитном комисијом коју именује “Влада Брчко дистрикта БиХ”44.  (2) Трошкове полагања стручног испита сноси предузеће или друго правно лице које је упутило кандидата на полагање.  (3) Висину трошкова за полагање стручног испита и висину накнаде чланова испитне комисије одређује “Влада Брчко дистрикта БиХ”45 на приједлог надлежног одјељења за послове заштите од пожара.  (4) Начин припремања, услови полагања стручног испита, наставни план и програм стручног оспособљавања за полагање испита за индустријског ватрогасца и руководиоца акције гашења пожара у индустријском ватрогаству дефинисат ће се правилником о стручном оспособљавању и полагању стручног испита за професионалног ватрогасца и руководиоца акције гашења пожара у професионалном и индустријском ватрогаству, а који доноси “шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара“.46     ГЛАВА V – ВАТРОГАСНА ДРУШТВА  Члан 64  (Појам)  (1) Ради организованог добровољног учествовања грађана у гашењу пожара и спашавања људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама, као и ради превентивне дјелатности, пропагирања заштите од пожара као и вршења других задатака у вези са заштитом од пожара, у складу са законом и планом заштите од пожара, радни људи, грађани, предузећа и друга правна лица могу оснивати ватрогасна друштва која дјелују као удружења.  (2) Ватрогасно друштво мора имати оснивачки акт и статут .  (3)За два или више предузећа и других правних лица може се основати заједничко ватрогасно друштво.  Члан 65  (Састав)  (1) Ватрогасно друштво у свом саставу мора имати добровољну ватрогасну јединицу обучену за гашење пожара.                                                  44 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 45 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 46 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



37/35  (2) Рок у коме ће се формирати добровољна ватрогасна јединица, као и број ватрогасаца утврђује се статутом друштва.  (3) Лице које није навршило 18 година живота не може бити у саставу добровољне ватрогасне јединице која врши гашење пожара.  (4) У добровољне ватрогасне јединице могу се примити на рад и професионални ватрогасци.  (5) Ватрогасно друштво може формирати секције за омладину и друге секције.



38/35  Члан 66                            (Руководиоци и професионални ватрогасци)  (1) У добровољним ватрогасним јединицама гдје се послови обављају професионално старјешина јединице, руководиоци акције гашења пожара у смјенама као и професионални ватрогасци морају испуњавати услове за заснивање радног односа прописане члановима “45 и 46”47 овог закона.  (2)  Професионални  ватрогасци  у  добровољним  ватрогасним  јединицама  имају  иста  права, обавезе  и  одговорности  које  су  законом  утврђене  за  професионалне  ватрогасце  у територијалним ватрогасним јединицама.  Члан 67  (Накнаде)  (1) Ватрогасци у добровољним ватрогасним јединицама, по правилу врше послове бесплатно.  (2)  Лицима  која  у  добровољној  ватрогасној  јединици  послове  и  задатке  не  обављају професионално градоначелник (за јединице основане по територијалном принципу) и предузећа која су основале добровољне ватрогасне јединице могу одредити сталну награду или давати повремене награде за обављени рад.  Члан 68                                    (Обезбјеђење материјалних средстава за рад)  (1) Обезбјеђењем материјалних средстава за рад Скупштина Брчко дистрикта БиХ, предузећа и друга правна лица и самосталне радње помажу ватрогасна друштва у спровођењу активности за које су основана.  (2) Ако се планом заштите од пожара предвиђају обавезе ватрогасног друштва, односно добровољне ватрогасне јединице у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама Скупштина Брчко дистрикта БиХ, предузећа и друга правна лица дужна су у том случају да добровољној ватрогасној јединици обезбиједе средства за вршење задатака који произилазе из плана заштите од пожара.  (3) У добровољним ватрогасним јединицама из претходног става мора се обезбиједити да у свакој смјени буде распоређен најмање један радник с положеним стручним испитом за руководиоца акције гашења пожаром.  Члан 69                                                                 (Права чланова)  (1) Чланови добровољних ватрогасних јединица имају право на надокнаду личног дохотка за вријеме  одсуствовања  са  рада,  када  у  саставу  ватрогасне  јединице  учествују  у  акцији гашења пожара,  спашавања  људи  и  материјалних добара  угрожених  пожаром  акцидентном ситуацијом или елементарним непогодама.                                                  47 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



39/35  (2) Ову накнаду на терет Владе Брчко дистрикта БиХ исплаћује радницима предузеће и друго правно лице и самостални привредник код кога је запослен.  (3) Ако се на тражење овлаштеног лица гашење пожара односно спашавање људи и материјалних добара врши на подручју ван територије Брчко дистрикта БиХ, накнада из претходног става врши се  на терет Владе Брчко дистрикта БиХ, с тим што градоначелник може тражити рефундацију исплаћених средстава од опћине на чијој је територији вршено гашење и спашавање. 



40/35   (4) Накнада из претходног става исплаћује се у висини плаће коју би радник остварио да је обављао своје редовне послове и задатке.  (5) Чланови добровољне ватрогасне јединице који нису у радном односу када учествују у гашењу пожара или спашавању људи или материјалних добара могу од Владе Брчко дистрикта БиХ тражити накнаду у року од 30 дана од дана извршене акције гашења пожара односно спашавања људи или материјалних добара.  (6) Висину накнаде утврђује “Влада Брчко дистрикта БиХ”48 својом одлуком.  Члан 70                                                                   (Удруживање)  (1) Ради остваривања заједничких циљева ватрогасна друштва и професионалне и индустријске ватрогасне јединице на подручју Брчко дистрикта БиХ могу се удруживати у ватрогасни савез.  (2) Ватрогасни савез Брчко дистрикта БиХ може се удружити у Ватрогасни савез БиХ.  (3) Ватрогасни савез Брчко дистрикта БиХ, поред послова и задатака утврђених статутом, врши слиједеће послове: координира и прати рад ватрогасних друштава на подручју Брчко дистрикта БиХ, стара се о стручном оспособљавању ватрогасаца добровољних ватрогасних јединица, утврђује план и програм стручног оспособљавања ватрогасаца и руководилаца добровољних ватрогасних јединица, доноси правилнике којима се регулишу питања оспособљавања и полагања испита за звања ватрогасца и руководиоца акције гашења пожара у добровољном ватрогаству, као и правилника о стручном оспособљавању и постизању чинова у добровољном ватрогаству, правилника о заштитној опреми и одјећи, радној одјећи, свечаним униформама и ватрогасним ознакама у добровољном ватрогаству, доноси друга правила којима су регулисана поједина питања од заједничког интереса за рад и функционисање добровољних ватрогасних јединица и друштава, пропагира ватрогаство и предузима мјере за његово развијање и унапређивање.     ГЛАВА VI. – ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  Члан 71  (Обавезе грађана)  (1) Сваки грађанин који примијети пожар дужан је да га угаси ако то може учинити без опасности по свој живот или живот другога.  (2) Уколико грађанин није у могућности да угаси пожар, дужан је да о пожару обавијести ватрогасну јединицу, полицију или “Оперативно-комуникацијски центар”49  (3) Предузећа и друга правна лица, органи и организације или самосталне радње кад сазнају за пожар, дужне су да приступе његовом гашењу, да у што краћем року                                                 48 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 49 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 



41/35  обавијесте најближу ватрогасну јединицу, полицију или Службу осматрања и обавјештавања, те да по доласку ватрогасне јединице ставе на располагање запослене, опрему алат и друга средства руководиоцу акције гашења пожара на његов захтјев.



42/35  Члан 72  (Обавеза ватрогасне јединице)  (1) Ватрогасна јединица, чим сазна да је избио пожар на њеном подручју дужна је да у што краћем року приступи његовом гашењу и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром, без обзира о чијим се материјалним добрима ради.  (2) На исти начин ватрогасна јединица ће учествовати и у отклањању посљедица у елементарним непогодама, акцидентним ситуацијама, саобраћајним несрећама и другим несрећама у границама опремљености и оспособљености.  Члан 73                                                               (Сарадња ватрогасних јединица)  (1) Ако ватрогасна јединица не може да угаси пожар, руководилац акције гашења пожара затражит ће помоћ од других ватрогасних јединица с подручја Брчко дистрикта БиХ.  (2) Ватрогасне јединице од којих је затражена помоћ дужне су тражену помоћ пружити у складу са Планом заштите од пожара Брчко дистрикта БиХ.  „(3) У гашењу пожара ширих размјера и спашавању људи и материјалних добара може се ангажовати и јединица цивилне заштите формирана и оспособљена за гашење пожара.“50  (4) Ако се гашење пожара или спашавање људи и материјалних добара не може постићи на начин предвиђен  у  ставу  1  овог  члана  руководилац  акције  гашења  пожара  може  затражити  од надлежних руководилаца и старјешина ватрогасних јединица да они траже помоћ најближих ватрогасних јединица ван територије Брчко дистрикта БиХ.  (5)  У  случају  да  је  помоћ  тражила  Професионална  територијална  ватрогасна  јединица  Брчко надлежни руководилац или старјешина јединице дужни су што прије обавијестити (усмено и писмено) “шефа одјељења надлежног за послове заштите од пожара”51 о траженој помоћи.  Члан 74  (Руковођење гашењем пожара)  (1) Гашењем пожара и спашавање људи и материјалних добара руководи руководилац акције гашења пожара који је започео акцију гашења и спашавања, до доласка њему претпостављеног старјешине који може преузети руковођење акцијом гашења и спашавања  (2) Старјешине ватрогасних јединица које учествују у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара могу се договорити ко ће преузети руковођење акције гашења пожара.                                                 50 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 51 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



43/35   Став 3 се брише, а став 4 постаје став 3.  (3) У случају гашења пожара ширих размјера, већих шумских пожара, у случајевима када је ради безбједности и успјешног гашења потребно посебно стручно познавање технолошких поступака и опасности у вези с тим поступцима за руковођење акцијом гашења пожара, може се формирати штаб у чији састав би ушли поред старјешина ватрогасних јединица и одређена стручна лица.52                                                52 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



44/35  Члан 75                   (Овлаштења руководилаца акције гашења пожара53)  Ради ефикаснијег и несметаног гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара руководилац акције гашења пожара54, може:  а)   забранити приступ непозваним лицима у близини мјеста пожара, као и саобраћај поред мјеста пожара;  б)   наредити евакуацију лица и уклањање ствари из сусједних објеката који су угрожени пожаром, као и предузети мјере за обезбјеђивање ствари које су евакуисане;  ц)   наредити прекид довођења електричне енергије, плина или другог енергента;  д)   наредити дјелимично или потпуно рушење објекта преко кога би се пожар могао проширити, ако се ширење пожара не може на други начин спријечити;  е)   ограничити дјелимично или потпуно прекинути довод воде другим потрошачима у зони у којој се појавио пожар или читавом насељу ради обезбјеђивања потребне количине воде за гашење пожара;  ф)   наредити кориштење воде из оближњег бунара, цистерни, базена, резервоара, канала и слично а који припадају предузећима и другим правним лицима, органима и организацијама, самосталним радњама и привредницима и приватницима;  г)   наредити  кориштење  возила  предузећа  и  других  правних  лица,  предузетника  као  и појединаца ради превожења настрадалих у пожару до најближе здравствене установе;  х)   наредити употребу опреме и средстава која су у власништву предузећа, других правних лица,  предузетника,  а  која  би  према  процјени  била  потребна  у  акцији  гашења  и спашавања;  и)    насилно отворити закључани објекат или просторију ради гашења пожара и спашавања људи и материјалних  добара,  а  по  завршетку  интервенције  обезбиједити  објекат  до  доласка полиције или власника објекта;  ј)   наредити лицима која станују у непосредној близини мјеста пожара, као и лицима која се затекну у непосредној близини мјеста пожара, да пруже помоћ у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара;  к)  наредити употребу јавне сирене ради бржег окупљања ватрогасаца.                                                         53 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 54 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



45/35  Члан 76  (Обавезе грађана и правних лица)  (1) У случају избијања пожара ширих размјера или када пријети опасност од наглог ширења пожара или постоји опасност да пожар угрози животе људи или материјална  добра у  већем обиму, а расположиве ватрогасне јединице не могу локализовати и ликвидирати пожар, градоначелник Брчко дистрикта  БиХ  може  наредити  свим способним грађанима  на  подручју Брчко  дистрикта  БиХ старијим од 18 година да учествују у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и да за потребе гашења и спашавања ставе на располагања алат, пријевозна, техничка и друга средства.  (2) Гашењем пожара и спашавањем људи и материјалних добара у случају из претходног става руководи градоначелник, који на основу личне процјене може формирати и штаб који ће руководити акцијом гашења и спашавања.  (3) Градоначелник под условима из става 1 овог члана може наредити предузећима и другим правним лицима предузетницима, да за потребе гашења ставе на располагање потребан број људи, алат, пријевозна, техничка и друга средства потребна за гашење пожара и спашавање људи и материјалних добара.  (4) Сва лица која учествују у гашењу пожара у случају повреда и незгода имају право на здравствено осигурање исто као и чланови професионалне и индустријске ватрогасне јединице ако то право не могу остварити по другом основу.  Члан 77                                                        (Здравствено осигурање)  Чланови ватрогасних друштава и припадници добровољних ватрогасних јединица, за вријеме стручног оспособљавања и усавршавања као и за вријеме учествовања у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама и у другом ангажовању у оквиру друштва и јединице у случају повреда и незгода имају право на здравствено осигурање као и чланови професионалних и индустријских ватрогасних јединица ако то право не могу остварити по другом основу.  Члан 78                                                                  (Накнада трошкова)  (1) Ватрогасне јединице ван територије Брчко дистрикта БиХ, које по захтјеву за пружање помоћи а на основу добијених одобрења учествују у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама на подручју Брчко дистрикта БиХ, имају право на накнаду створене штете проузроковане на техничкој опреми као и накнаду неопходних трошкова које су имале при учествовању у гашењу пожара (оштећена опрема, средства утрошена у гашењу пожара, гориво, дневнице и друго).    (2) Накнаду из претходног става сноси Влада Брчко дистрикта БиХ.  (3) Влада Брчко дистрикта БиХ послије исплаћене накнаде може тражити регресирање од предузећа, правних лица, занатских радњи и привредника чија су материјална добра спашавана.    



46/35   Члан 79                                              (Накнада стварне штете)  (1) Накнаду  у  висини  стварне  штете  предузећима  и  другим  правним  лицима,  занатским радњама, привредницима и грађанима, у случајевима из члана 75 тачки д, ф и г овог закона плаћа Влада Брчко дистрикта БиХ.  (2) Висину штете утврђује посебна комисија коју именује “Влада”55 Брчко дистрикта БиХ.                                                55 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 



47/35    ГЛАВА VII. – НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  Члан 80                                                                 (Ко врши надзор)  „(1) Инспекцијски надзор над провођењем мјера заштите од пожара прописаних овим законом и планом заштите од пожара, као и над провођењем прописа о техничким нормативима у погледу заштите од пожара, врши инспектор за заштиту од пожара.“56  (2) Инспекцијске послове из става 1 овог члана из области заштите од пожара врше инспектори заштите од пожара.  Члан 81                                                   (Овлаштења ватрогасне јединице)  (1) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ може овластити професионалну ватрогасну јединицу Брчко да врши поједине стручне послове надзора који се односе на благовременост и смањење ефикасности ватрогасне интервенције, функционалност и ефикасност водозахвата, хидраната, ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, одлагања запаљивих течности и гасова и других запаљивих материјала у подрумима, таванима и другим мјестима гдје представљају опасност, проходност пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрантима, апаратима,  блокадним  вентилима  гасних  инсталација  и  инсталација  са  запаљивим  течностима, забрани кориштења отвореног пламена и пушења на пожарно угроженим просторима и обуке запослених радника из области заштите од пожара.  (2) Послове из претходног става могу вршити само припадници ватрогасне јединице који имају “школску спрему најмање ВИИ1 степена сложености коефицијент образовања минимално 180 ЕЦТС бодова”.57  (3) О извршеној контроли сачињава се записник с приједлогом мјера за отклањање узрока који могу довести до настајања и ширења пожара, који се доставља власнику односно кориснику објекта.  (4)  Ако  власник,  односно  корисник  објекта  не  изврши  предложене  мјере  из  достављеног записника,  професионална  ватрогасна  јединица  из  става  1  овог  члана  о  томе  одмах обавјештава инспектора заштите од пожара.  (5) Надзор над вршењем послова из става 1 овог члана врши инспектор заштите од пожара.                                                       56 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 57 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22)  



48/35  Члан 82                                  (Надлежности инспектора заштите од пожара)  (1) Ради спречавања настанка и ширења пожара инспектор заштите од пожара може одредити да се предузму слиједеће мјере:  а)   преуреде, премјесте, односно демонтирају димњаци, пећи, инсталације и др. уређаји од којих пријети опасност да изазову пожар;



49/35  б)   изврши поправка, реконструкција, доградња и преградња на објектима, инсталацијама и уређајима ради спречавања настанка и ширења пожара;  ц)   забрани  употреба  објекта  или  постројења  ако  се њиховим  преуређењем  или  другим мјерама  не  може  отклонити  опасност  од  настанка  пожара  за  такве  или  сусједне објекте;  д)   изврши уклањање грађевинских и других препрека, инсталација и уређаја који би у случају настанка  пожара  представљали  сметњу  за  брзо  и  ефикасно  спашавање  људи  и материјалних добара и гашење пожара;  е)   забрани пушење, употреба отворене ватре, свјетиљки са отвореним пламеном и алата који варничи на одређеном мјесту;  ф)   одреди предузимање заштитних мјера против убацивања предмета извана који би могли проузроковати настанак пожара;  г)   уведе стални надзор на мјестима гдје су смјештене запаљиве материје;  х)   изврши  набавка  неопходне  потребне  ватрогасне  опреме  и  средстава  за  гашење пожара као и њихово чување и одржавање у исправном стању;  и)    врши редовно отклањање отпадних материјала и других предмета за мјеста на којима представљају опасност за настанак пожара;  ј)   изврши обиљежавање пожарних путева и редовно врши њихово одржавање;  к)   забрани даље извођење радова док извођач радова не предузме потребне мјере за спречавање настанка и ширења пожара и не обезбиједи потребна средства и опрему за гашење пожара;  л)    у  ватрогасним  јединицама  да  се  изврши  набавка  недостајуће  техничке  и  заштитне опреме и средстава, оправка постојеће опреме и средстава, као и предузму мјере ради побољшања стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и цјелокупног побољшања мобилности и ефикасности ватрогасне јединице;  Тачка м) се брише, а тачка н) постаје тачка м).  м)   одредити предузимање и других мјера прописаних законима и техничким прописима, ради спречавања настанка и ширења пожара.58  (2)  Прије  одређивања  радњи  из  става 1  од  тачке  а  до  ф  инспектор  може  одредити  стручни комисијски преглед објекта и постројења.  Члан 83  (Рјешење о забрани кориштења објеката)  (1) Ако се утврди да се  при кориштењу објекта  или дијела објекта, инсталација  или уређаја не спроводе прописане или наложене мјере заштите од пожара, па због тога пријети непосредна опасност од настанка пожара, инспектор заштите од пожара може забранити даље кориштење објекта или дијела објекта, инсталације или уређаја док се пропис односно наложене мјере не спроведу.                                                58 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



50/35  (2) У рјешењу о забрани из претходног става, може се одредити да жалба не одлаже извршење рјешења.  Члан 84  (Рјешење о забрани кориштења опреме  и уређаја)  Ако инспектор утврди да су стављени у промет уређаји, средства и опрема из члана “27”59 овог закона уз које увозник или заступник стране фирме није кориснику испоручио потребну документацију, може забранити њихову даљњу употребу.  Члан 85                                                 (Обавеза отклањања недостатака)  (1) Предузећа и друга правна лица, предузетници обавезни су у одређеним роковима отклонити недостатке наложене правоснажним рјешењем инспектора заштите од пожара.  (2) Предузећа и друга правна лица, предузетници из претходног става обавезни су писмено обавијестити инспектора заштите од пожара о извршењу његовог рјешења у року од 8 (осам) дана од дана истека одређеног рока у рјешењу предвиђеног за отклањање недостатака односно неправилности.    ГЛАВА VIII. – ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА   Члан 86  (Појам)  Предузећа и друга правна лица, предузетници и појединци финансирају заштиту од пожара као саставни дио редовне дјелатности и животне активности.  Члан 87  (Буџетско финансирање заштите од пожара)  (1) Средства за рад професионалних ватрогасних јединица Брчко основаних по одлуци Скупштине Брчко дистрикта БиХ обезбјеђује се  из Буџета Брчко  дистрикта  БиХ,  као  и из  намјенских средстава за ове јединице у остваривању задатака цивилне заштите и прихода које јединице остваре вршењем услуга које не спадају у редовну дјелатност јединице те других извора у складу са законом.  (2) Средства за рад индустријских ватрогасних јединица обезбјеђује предузеће или друго правно лице које је основало ову јединицу, као и из намјенских средстава за остваривање задатака цивилне заштите, а које је у складу са „законом којим се прописује заштита и спашавање људи и материјалних добара од природних и других несрећа”60 ако ова јединица обавља и те задатке.                                                    59 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 60 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



51/35  Члан 88                                          (Остало финансирање)  (1) Средства за рад територијалних ватрогасних друштава и територијалних добровољних ватрогасних јединица које су формиране у ватрогасним друштвима обезбјеђују се из допунских средстава Буџета Брчко дистрикта БиХ, односно чланарина и поклона, намјенских средстава која се дају  на кориштење као опрема и инвентар за остваривање задатака ових јединица у функционисању цивилне заштите у складу са „законом којим се прописује заштита и спашавање људи и материјалних добара од природних и других несрећа”61, и других извора.                                                 61 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



52/35   (2) Средства за рад добровољних ватрогасних друштава и заједничких добровољних индустријских ватрогасних јединица основаних по предузетном принципу обезбјеђују се из средстава предузећа која су их основала, а могу се обезбјеђивати и додатна средства уз сходну примјену става 1 овог члана.  Члан 89  (Посебне таксе)  (1) Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на основу указане потребе, а ради обезбјеђивања средстава за опремање и развој ватрогасне јединице и развоја заштите од пожара у цјелини, може донијети одлуку о увођењу посебне таксе.  (2) Средства прикупљена на овај начин искључиво се могу употријебити за потребе везано за став 1 овог члана.  Члан 90  (Усмјеравање средстава)  (1) Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје у области заштите од пожара, усмјеравају се и користе за набавку техничке опреме и средстава за гашење пожара, за изградњу објеката за смјештај ватрогасних јединица и њихове опреме, за образовање ватрогасних кадрова, едукацију и пропаганду дјелатности заштите од пожара, путем посебног рачуна (подрачуна) Владе Брчко дистрикта БиХ.  Члан 91  (Финансирање ватрогасног савеза)  Средства за рад Ватрогасног савеза Брчко дистрикта БиХ обезбјеђују се из допунских средстава Буџета Брчко дистрикта БиХ, чланарина ватрогасних друштава и јединица и других извора.     ГЛАВА IX. – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ                 Члан 92 се брише, а члан 93 постаје члан 92.62                                                                           “Члан  92  (1) Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 КМ казнит ће 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 осигура потребна средства и опрему за гашење пожара (члан 13 став 2 овог закона);                                                  62 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 



53/35  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 осигура посебне мјере сходно члану 25 овог закона;  g) не осигура ватрогасно дежурство сходно члану 26 овог закона;  h) не уплаћује обавезе из члана 91 овог закона;  i) не осигура редовну контролу и испитивање ручних и превозних ватрогасних апарата за гашење почетних пожара и хидрантске мреже (члан 28 овог закона);  j) не осигура 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 с опасностима од пожара и практичном употребом опреме и средстава за гашење пожара (члан 32 овог закона);  n) не донесе план и провођење 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;  q) спречава или омета извршења руководиоца акције гашења пожара из члана 75 или поступи супротно одредбама члана 76 овог закона;  r) одређеном року не изврши наложене мјере заштите од пожара, а настави с кориштењем објекта, не извијести писмено инспектора за заштиту од пожара о извршењу његовог рјешења у предвиђеном року (члан 83, 84, 85 и 86 овог закона).   (2) За прекршај из става 1 овог члана казнит ће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу, органу јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, органу правосуђа Брчко дистрикта 11 БиХ, Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ и Полицији Брчко дистрикта БиХ, новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ.“63  „Члан 93  „За прекршај из члана 92 става 1 тачки а), б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м), н) и с) овог закона казнит ће се предузетник новчаном казном “у износу од 150,00 до 1.500,00 КМ.”“6465                                                    63 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 64 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 65 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 



54/35    „Члан 94  “Новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ казнит ће се за прекршај грађанин ако:”66   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 осигура 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 кориштењем објекта, не извијести писмено инспектора за заштиту од пожара о извршењу његовог рјешења у предвиђеном року (чланови 83, 84, 85 и 86 овог закона).“67   ЗАВРШНИ ДИО - ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                                66 Закон о измјенама и допуни Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 21/22) 67Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



55/35  „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.“68  Члан 96  (Обавеза Скупштине и “Владе”69)  (1) Скупштина Брчко дистрикта БиХ донијет ће план заштите од пожара Брчко дистрикта БиХ у складу с чланом 6 и чланом 7 овог закона у року од 18 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.  (2) „Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара“70 ће у року од 12 (дванаест) мјесеци од дана ступања на снагу овог закона утврдити методологију за израду плана заштите од пожара.  Члан 97                       (Обавеза доношења правилника и других подзаконских прописа)  „Шеф одјељења надлежног за послове заштите од пожара“71 ће у року од 12 мјесеци донијети прописе о програму и начину припремања и полагања стручног испита за професионалног и индустријског ватрогасца и руководиоца  акције  гашења  пожара  у  професионалном  и  индустријском  ватрогаству,  као  и прописе о униформама и функционалним ознакама у професионалном ватрогаству  и правила службе у ватрогасним јединицама.  Члан 98                      (Радници затечени на мјесту професионалног ватрогасца)  (1) Радници који су се на дан ступања на снагу овог закона затекли на радном мјесту професионалног ватрогасца, а који не испуњавају услове из члана “45”72 става 1 тачки а и б овог закона,  могу  остати на  том  радном  мјесту ако  положе  стручни  испит  за  професионалног ватрогасца у року од 1 (једне) године од дана ступања на снагу овог закона и ако су обављали послове професионалног ватрогасца у ватрогасној јединици непрекидно најмање 12 (дванаест) мјесеци до ступања на снагу овог закона.   “(2) Одредбе овог закона које се односе на радни стаж с увећаним трајањем  примјењују       се од 1. јануара 2012. године.“73                                                 68 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 69 Закон о измјени Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) 70 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 71 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 72 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11) 73 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/11)  



56/35       Члан 99                                         (Примјена досадашњих подзаконских аката)  До доношења одговарајућих прописа у Брчко дистрикту БиХ и БиХ примјењиват ће се слиједећи прописи:  а)   Правилник о програму и начину припремања и полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара («Сл. лист СРБиХ«, бр. 14/77 );  б)   Правилник о стручној спреми и начину провјере стручног знања лица која могу руковати експлозивним материјама и лица која могу руковати запаљивим течностима и гасовима у промету («Сл. лист СРБиХ», број 15/78);



57/35  ц)    Одлука о методологији за израду плана заштите од пожара који доноси Скупштина опћине («Сл. лист СРБиХ», број 33/87);  д)   Правила службе у ватрогасним јединицама (« Сл. лист СРБиХ«, број 19/91);  е)    Правилник о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара («Сл. гласник РС« , број 9/96);  ф)    Правилник о смјештају и држању уља за ложење (« Сл. лист СФРЈ« , број 45/67);  г)   Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења («Сл. лист СФРЈ», број 19/68);  х)   Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима («Сл. лист СФРЈ», број 56/69);  и)    Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности («Сл. лист СФРЈ», бројеви 20/71 и 23/71);  ј) Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (« Сл. лист СФРЈ«, бројеви 24/71 и 26/71);  к)   Правилник о изградњи станица о снабдијевању горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива («Сл. лист СФРЈ», број 27/71);  л)    Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета («Сл. лист СФРЈ», број 62/73);  м)  Технички прописи о громобранима («Сл. лист СФРЈ«, бројеви 13/68 и 13/78);  н)   Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица («Сл. лист СФРЈ, «број 13/78);  о)   Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране течне и под притиском затворене гасове («Сл. лист СФРЈ», број 25/80);  п)   Правилник о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару («Сл. лист СФРЈ», број 35/80);  q)   Правилник о Југословенским стандардима за противексплозијску заштиту («Сл. лист СФРЈ», број 18/81);  р)    Правилник о техничким нормативима за станилне посуде под притиском («Сл. лист СФРЈ», број 16/83);  с)    Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару («Сл. лист СФРЈ», број 45/83);  т)    Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара («Сл. Лист СФРЈ», број 7/84);  у)   Правилник о техничким нормативима за уређаје у којима се наносе и суше премазна средства («Сл. лист СФРЈ», број 57/85);



58/35  в)   Правилник о техничким нормативима за постављање котларница на отвореном простору («Сл. лист СФРЈ», број 12/85);  w)  Правилник о техничким условима и нормативима за сигуран транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт («Сл. лист СФРЈ», број 26/85);  x)   Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија («Сл. Лист СФРЈ», број 24/87);  y)   Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона («Сл. Лист СФРЈ», бројеви 53/88 и 54/88);  з)    Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ – 400 кВ («Сл. лист СФРЈ», број 65/88);  аа) Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен-диоксидом («Сл. лист СФРЈ» , бројеви 44/83 и 31/89);  бб) Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију («Сл. Лист СФРЈ«, број 38/89);  цц)  Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид («Сл. лист СФРЈ», број 39/90);  дд) Правилник о техничким нормативима за цијевне водове за гасовити кисеоник («Сл. Лист СФРЈ», број 52/90);  ее)  Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара («Сл. лист СФРЈ«, број 74/90);  фф)   Правилник о техничким нормативима за преглед и испитивање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид («Сл. лист СФРЈ», број 76/90);  гг) Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (»Сл. Лист СФРЈ», број 30/91);  хх) Закон о стандардизацији («Сл. лист СФРЈ», број 80/91);  ии)   Групе југословенских стандарда са обавезном примјеном.  Члан 100                                      (Престанак примјене досадашњих закона)  Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена Закона о заштити од пожара («Сл. лист СРБиХ», бројеви 15/87, 37/88, 38/89 и 36/90 и «Сл. гласник РС» 16/95 и 16/02).  Члан 101  (Ступање на снагу закона)



59/35  Овај закон ступио је на снагу 28. марта 2006. године, а његове измјене и допуне 17. јула 2007. године,  1. јула 2011. године и  1. јула 2022. године. 


