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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
HA РАДУ

Члан 1.
У Закону о заштити на раду ("Службени гласник Републике
Српске", број 1/08) у члану 5. став 1. мијења се и гласи:
"(1) Економскосоцијални савјет оснива Одбор за заштиту и
здравље на раду Републике Српске, од представника социјалних
партнера и представника Републичке управе за инспекцијске
послове из области рада, Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске, Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске, Завода за медицину рада и
спорта Републике Српске и Института за заштиту здравља
Републике Српске."
Послије става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
"(2) Одбор за заштиту и здравље на раду Републике Српске
броји девет чланова.".
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 2.
У члану 14. став 2. брише се.
Члан 3.
У члану 18. ст. 4, 7. и 8. бришу се, a остали ст. помјерају се.
Став 5. мијења се и гласи:
"(5) Испуњеност прописаних услова из области заштите и
здравља на раду за привредна друштва и предузетнике утврђује
Министарство рада и борачкоинвалидске заштите (у даљем
тексту: Министарство) на захтјев послодавца, након отпочињања
дјелатности.".
Став 6. мијења се и гласи:
"(6) Министар ће правилником прописати услове и поступак
утврђивања испуњености услова из области заштите и здравља
на раду.".
Члан 4.
У члану 37. став 5. брише се, a став 6. постаје став 5.
Члан 5.
У члану 42. став 2. мијења се и гласи:
"(2) Податке о повредама на раду, професионалним
обољењима и болести у вези са радом послодавац доставља:
а) Министарству рада и борачкоинвалидске заштите,
б) Фонду здравственог осигурања Републике Српске,
в) Институту за заштиту здравља Републике Српске,
г) Фонду за пензијскоинвалидско осигурање Репу
блике Српске,
д) доктору код којег се обољели лијечи и
ђ) повријеђеном, обољелом од професионалног обољења и
обољења у вези са радом.".

Став 3. брише се, a остали ст. помјерају се.
Члан 6.
Члан 49. мијења се и гласи:
"(1)Министар издаје лиценцу:
а) физичком лицу за обављање послова заштите и
здравља на раду са завршеном вишом и високом струч
ном спремом техничке струке,
б) одговорном лицу у правном лицу за обављање пре
гледа и испитивања опреме за рад и потписивање струч
них налаза,
в) одговорном лицу у правном лицу за обављање по
слова за испитивање услова радне средине и потписивање
стручних налаза,
г) правном лицу за обављање послова заштите и
здравља на раду, прегледа и испитивање средстава за рад
и средстава и опреме за личну заштиту на раду,
д) правном лицу за обављање послова испитивања
услова радне средине, односно хемијских, биолошких и
физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) и микро
климе и
ђ) овлашћеној организацији за обављање послова из члана
40. овог закона која има радника са високом стручном спремом
одговарајуће струке, положеним стручним испитом из члана 48.
закона и најмање три године радног искуства на тим пословима.
(2) Министар правилником прописује услове за издавање
лиценци.".
Члан 7.
Члан 50. брише се, a остали чл. помјерају се.
Члан 8.
Члан 51. мијења се и гласи:
"(1) Министар може одузети лиценцу из члана 49. овог
закона рјешењем уколико у поступку надзора инспектор утврди
да се послови обављају супротно овом закону.
(2) У случају одузимања лиценце, захтјев за поновно
добијање лиценце може се поднијети no истеку двије године од
дана њеног одузимања ".
Члан 9.
Чл. 56. и 57. бришу се, a остали чл. помјерају се. Члан 10.
У члану 74. ст. 2. и 3. бришу се, a став 4. постаје став 2.
ЧланП.
Чл. 75. и 77. бришу се, a остали чл. помјерају се. Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Српске".
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