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(4) Средства на име трошкова издавања лиценце подносилац захтјева уплаћује на рачун буџета Републике Српске.

1372
Ha основу члана 50. став 4. Закона o заштити на раду
("Службени гласник Републике Српске", број 1/08) и члана 58.
Закона о министарствима ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06), министар рада и
борачко-инвалидске заштите д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ВИСИНИ ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и висина
трошкова за издавање лиценци:
а) физичком лицу за обављање послова заштите и
здравља на раду,
б) правном лицу за обављање послова заштите и
здравља на раду, прегледа и испитивања средстава за рад
и средстава и опреме за личну заштиту на раду,
в) одговорном лицу у правном лицу за обављање прегледа и испитивања опреме за рад и потписивање
стручних налаза,
г) правном лицу за обављање послова испитивања
услова радне средине, односно хемијских, биолошких и
физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) и
микроклиме и
д) одговорном лицу у правном лицу за обављање
послова за испитивање услова радне средине и потписивање стручних налаза.
Члан 2.
(1) Лиценце из члана 1. овог правилника издају се по
захтјеву физичког лица, правног лица и одговорног лица.
(2) Захтјев за издавање лиценце из члана 1. овог
правилника и доказе о испуњености прописаних услова
физичко лице, правно лице, односно одговорно лице подноси
Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске (у даљем тексту: Министарство).
Члан 3.
(1) Испуњеност услова за издавање лиценце рјешењем
утврђује министар рада и борачко-инвалидске заштите (у
даљем тексту: министар), на приједлог комисије коју именује
(у даљем тексту: комисија).
(2) Испуњеност услова утврђује се рјешењем у року од 60
дана од дана подношења захтјева за издавање лиценце са
документацијом прописаном овим правилником.
Члан 4.
(1) Трошкове утврђивања испуњености услова за
издавање лиценце из члана 1. овог правилника сноси подносилац захтјева за добијање лиценце.
(2) Висина трошкова за лиценце из члана 1. овог
правилника износи:
а) за физичко лице из члана 1. тачка а) овог правилника 500,00 KM,
б) за правно лице из члана 1. тачка б) овог правилника 2.500,00 KM,
в) за одговорно лице из члана 1. тачка в) овог правилника 800,00 KM,
г) за правно лице из члана 1. тачка г) овог правилника 3.000,00 KM и
д) за одговорно лице из члана 1. тачка д) овог правилника
800,00 KM.
(3) Mинистaр рјешењем утврђује висину трошкова за
сваку лиценцу појединачно.

Члан 5.
Захтјев за издавање лиценце из члана 1. тачка а) овог
правилника може да поднесе физичко лице са најмање вишом
стручном спремом одговарајуће струке (заштите на раду,
техничке), положеним стручним испитом и најмање три
године радног искуства у струци.
Члан 6.
Захтјев за издавање лиценце из члана 5. овог правил-ника
садржи:
а) лично име, број личне карте и јединствени матични
број подносиоца захтјева,
б) пребивалиште и адресу становања,
в) овјерену копију дипломе о стеченој вишој или
високој стручној спреми,
г) доказ о најмање три године радног искуства у струци и
д) доказ о уплати трошкова издавања лиценце.
Члан 7.
(1) Захтјев за издавање лиценце из члана 1. тачка б)
овог правилника може да поднесе правно лице које
испуњава прописане услове, односно које има:
а) методологије прегледа и испитивања средстава за
рад утврђене прописима о заштити и здрављу на раду
сачињене у складу са прописима заштите и здравља на
раду, техничким прописима и стандардима;
б) у радном односу по једног радника високе стручне
спреме са положеним стручним испитом за рад у струци,
и то:
1) дипломираног инжењера заштите на раду,
2) дипломираног машинског инжењера,
3) дипломираног инжењера електротехнике,
4) дипломираног инжењера технологије;
в) одговарајућу опрему и уређаје за испитивање средстава за рад у складу са прописима о заштити и здрављу
на раду, техничким прописима и стандардима и
г) у радном односу одговорно лице са лиценцом за
обављање послова прегледа и испитивања средстава за
рад и потписивање стручних налаза.
(2) Радници из става 1. тачка б) овог члана морају да
имају најмање три године радног искуства у струци.
Члан 8.
Захтјев за издавање лиценце из члана 7. овог правил-ника
садржи:
а) назив и сједиште правног лица,
б) овјерену копију рјешења о упису правног лица у
одговарајући регистар,
в) методологију прегледа и испитивања средстава за
рад у складу са чланом 7. тачка а) овог правилника,
г) овјерену копију пријава о заснивању радног односа
за раднике из члана 7. тачка б) овог правилника,
д) овјерену копију дипломе о завршеној високој
стручној спреми лица из члана 7. тачка б) подт. 1, 2, 3. и
4. овог правилника,
ђ) доказе да располаже са одговарајућом опремом и
уређајима у складу са чланом 7. тачка в) овог правилника,
е) овјерену копију уговора о раду и овјерену копију
пријаве на обавезне фондове,
ж) овјерену копију лиценце из члана 7. тачка г) овог
правилника и
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з) доказ о уплати трошкова издавања лиценце.
Члан 9.
Захтјев за издавање лиценце за одговорно лице из члана 1.
тачка в) овог правилника може да поднесе лице са високом
стручном спремом одговарајуће струке, положеним стручним
испитом и најмање три године радног искуства на пословима
прегледа и испитивања средстава за рад.
Члан 10.
Захтјев за издавање лиценце из члана 9. овог правил-ника
садржи:
а) име и презиме подносиоца захтјева,
б) адресу и мјесто становања,
в) јединствени матични број,
г) назив правног лица код којег је лице запослено, ако
је запослено,
д)
овјерену копију дипломе о завршеној високој
стручној спреми
ђ) овјерену копију увјерења о положеном стручном
испиту,
е) доказ о најмање три године радног искуства на
пословима прегледа и испитивања средстава за рад и
ж) доказ о уплати трошкова издавања лиценце.
Члан 11.
Комисија на основу приложене документације тражене из
правилника оцјењује испуњеност услова и предлаже издавање
лиценце
Члан 12.
(1) Одговорно лице коме је издата лиценца обавља
прегледе и испитивања опреме за рад у складу са прописима о
заштити и здрављу на раду, техничким прописима и
стандардима.
(2) Одговорно лице коме је издата лиценца потписује
стручни налаз са закључком да ли су примијењене или нису
примијењене прописане мјере за заштиту и здравље на раду.
Члан 13.
Захтјев за издавање лиценце из члана 1. тачка г) овог
правилника може да поднесе правно лице које испуњава
прописане услове, односно које има:
а) методологије испитивања:
1) методологију испитивања хемијских штетности,
димова и прашине квалитативном и квантитативном анализом
у складу са прописима о заштити и здрављу на раду,
техничким прописима и стандардима,
2) методологију испитивања физичких штетности (буке,
вибрације, освијетљености) и штетних зрачења (осим
јонизујућих зрачења) у складу са прописима о заштити и
здрављу на раду, техничким прописима и важећим
стандардима,
з) методологију испитивања присутности биолошких
штетности, квалитативном и квантитативном анализом
узорка присутности биолошких штетности,
4) методологију испитивања микроклиме и одређивања
квалитета микроклиматских параметара у складу са
прописима о заштити и здрављу на раду, техничким
прописима и стандардима којима су прописани поступци
испитивања,
5) методологију испитивања и мјерење квалитета
освијетљености у радним просторијама и на радним мје-стима
у складу са прописима о заштити и здрављу на раду,
техничким прописима и стандардима;

Број 68

б) у радном односу на неодређено вријеме, са пуним
радним временом, по једног запосленог високе стручне
спреме, и то:
1) дипломираног инжењера технологије или дипломираног хемичара,
2) доктора медицине - специјалисту медицине рада,
3) дипломираног инжењера машинства или дипломираног инжењера електротехнике или дипломираног
физичара,
4) дипломираног инжењера заштите на раду,
5) дипломираног биолога или дипломираног микробиолога или дипломираног хемичара,
- специјалиста медицине рада и дипломирани микробиолог могу бити ангажовани и по основу уговора о допунском раду,
- радници из претходног става могу бити ангажовани по
основу уговора о допунском раду само у прелазном периоду
од четири године од дана доношења овог правилника;
в) правно лице мора да посједује одговарајућу опрему и
инструменте, односно лабораторије са опремом и инструментима за испитивања и анализе у складу са прописима о
заштити и здрављу на раду, техничким прописима и стандардима, а у складу са наведеним техничким карактеристикама у прихваћеној методологији и
г) у радном односу на неодређено вријеме, са пуним
радним временом, одговорно лице са високом стручном
спремом одговарајуће струке, са лиценцом за обављање
послова испитивања услова радне средине и најмање три
године радног искуства на пословима испитивања услова
радне средине.
Члан 14.
Захтјев за издавање лиценце из члана 13. овог правилника садржи:
а) назив и сједиште правног лица,
6) овјерену копију рјешења о упису правног лица у
одговарајући регистар,
в) методологије испитивања услова радне средине,
г) овјерене копије уговора о раду и пријаве на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање радника из
члана 13. тачка б) овог правилника,
д) овјерену копију дипломе о завршеној стручној спреми лица из члана 13. тачка б) овог правилника,
ђ) доказе о најмање три године радног искуства у струци,
е) доказе да посједује одговарајућу опрему и инструменте, односно лабораторије са опремом и инструментима за испитивање и анализе којима врши испитивање
услова радне средине,
ж) овјерену копију лиценце за обављање послова
испитивања услова радне средине одговорног лица из
члана 1. тачка 5д) овог правилника и
з) доказ о уплати трошкова издавања лиценце.
Члан 15.
Захтјев за издавање лиценце одговорном лицу из члана 1.
тачка г) овог правилника може да поднесе лице са високом
стручном спремом одговарајуће струке, положеним стручним
испитом и доказом о најмање три године радног искуства на
тим пословима.
Члан 16.
Захтјев за издавање лиценце из члана 15. овог правилника садржи:
а) име и презиме подносиоца захтјева,
б) адресу и мјесто становања,
в) јединствени матични број,
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г) назив правног лица код којег је лице запослено, ако
је запослено,
д) овјерену копију дипломе о завршеној високој
стручној спреми,
ђ) овјерену копију увјерења о положеном стручном
испиту,
е) доказ о најмање три године радног искуства на
пословима испитивања радне средине и
ж) доказ o уплати трошкова издавања лиценце. Члан 17.
(1) Правном лицу лиценца ce издаје на период од четири
године, а протеком тог рока подлијеже обавезном обнављању.
(2) Обнављање лиценце плаћа ce 50% од износа који je
уплаћен приликом добијања лиценце.
(3) Лиценца која није обновљена протеком рока од четири
године престаје да важи.
(4) Лиценца издата правним лицима за обављање
послова заштите и здравља на раду објављује ce у
"Службеном гласнику Рeпубликe Сpпcкe".
Члан 18.
Министар мoжe pjeшeњeм oдузeти лицeнцу ако утврди:
а) да je правно лицe или одговорно лицe пpecтaлo да
испуњава нajмaњe jeдaн од услова под којима je лицeнцa
издата,
б) да je издата на основу нeиcтинитиx и нeтaчниx
података,
в) да правно или физичко лицe обавља пocлoвe за кoje
je добио лицeнцу супротно закону и
г) да нecaвjecнo и нecтpучнo обавља пocлoвe за кoje je
добио лицeнцу.
Члан 19.
Правна и физичка лица из члана 1. овог правилника
морају подшфти захфв за издaвaњe лицeнцe у року од 60 дана
од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 20.
Даном ступања на снагу овог правилника ^e^aje да важи
Правилник о условима roje у поптеду кадрова и тexничкe
oпpeмe морају испуњавати opгaнизaциje roje вpшe пepиoдичнe
пpeглeдe и испитивања из области зaштитe на раду
("Службeни гласник Рeпубликe Сpпcкe", број 24/02).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службeнoм гласнику Peпублике Српске'.
Број: 16-04-9310/08
4. јула 2008. године
Бања Лука

Министар,
Бошко Томић, с.р.

Број 68

