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На осно ву чла на 8. став 2. За ко на о за шти ти на ра ду
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРЕ ВЕН ТИВ НИМ МЈЕ РА МА ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН И ЗДРАВ

РАД НА РАД НОМ МЈЕ СТУ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал ни за хтје ви
ко је по сло да вац тре ба да ис пу ни у обез бје ђи ва њу при мје -
не пре вен тив них мје ра за без бје дан и здрав рад на рад ном
мје сту.

Члан 2.

(1) Рад но мје сто, у сми слу овог пра вил ни ка, је сте про -
стор на ми је њен за оба вља ње по сло ва код по сло дав ца - у
објек ту на ми је ње ном за рад не и по моћ не про сто ри је или у
објек ту на ми је ње ном за рад на отво ре ном про сто ру или на
отво ре ном про сто ру, у ко јем рад ник бо ра ви или има при -
ступ у то ку ра да и ко ји је под не по сред ном или по сред ном
кон тро лом по сло дав ца.

(2) Рад не про сто ри је и про стор на ми је њен за рад на
отво ре ном, у сми слу овог пра вил ни ка, је су про сто ри је и
про стор у ко ји ма се оба вља ју про це си ра да.

(3) По моћ не про сто ри је, у сми слу овог пра вил ни ка, је -
су про сто ри је ко је су на ми је ње не за хи ги јен ске, са ни тар не
и дру ге по тре бе рад ни ка, као што су про сто ри је за од мор,
са ни тар не про сто ри је, про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи
или про сто ри је за по вре ме но за гри ја ва ње рад ни ка.

Члан 3.

Овај пра вил ник не при мје њу је се на: 

а) са о бра ћај на сред ства − во зи ла и тран спорт на сред -
ства,

б) привременa или по крет на рад на мје ста,

в) над зем ну и под зем ну екс пло а та ци ју ру да и ду бин ско
бу ше ње,

г) пло ви ла за улов ри бе,

д) по љо при вред но, шум ско и дру го зе мљи ште на ко јем
по сло дав ци оба вља ју дје лат ност, a ко ји су уда ље ни од њи -
хо вих обје ка та на ми је ње них за рад не и по моћ не про сто ри -
је или обје ка та на ми је ње них за рад на отво ре ном про сто ру.

Члан 4.

По сло да вац ће обез би је ди ти рад ни ци ма рад на рад ном
мје сту на ко јем су спро ве де не мје ре за без бје дан и здрав
рад утвр ђе не овим пра вил ни ком.

II - МЈЕ РЕ ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН И ЗДРАВ РАД 
НА РАД НОМ МЈЕ СТУ

Члан 5.

Рад на мје ста мо ра ју да бу ду ор га ни зо ва на та ко да се
узме у об зир при сту пач ност рад ног мје ста рад ни ци ма са
ин ва ли ди те том, на ро чи то у по гле ду вра та, про ла за, сте пе -
ни шта, по моћ них про сто ри ја.

Члан 6.

Да би се за шти ти ло здра вље и омо гу ћио без бје дан рад
рад ни ка, по сло да вац ће обез би је ди ти:

а) да са о бра ћај не по вр ши не на ми је ње не за кре та ње во -
зи ла и ли ца (у да љем тек сту: са о бра ћај не по вр ши не) ка из -
ла зи ма за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти, као и са ми из ла -
зи, уви јек бу ду сло бод ни,

б) да се ре дов но вр ши тех нич ко одр жа ва ње рад ног мје -
ста и опре ме за рад, 

в) да се од мах от кло не сви уоче ни не до ста ци ко ји мо гу
да ути чу на без бјед ност и здра вље на ра ду,

г) да се рад но мје сто и опре ма за рад, а на ро чи то опре -
ма и уре ђа ји за от кри ва ње и га ше ње по жа ра и про вје тра ва -
ње на рад ним мје сти ма у за тво ре ном про сто ру, ре дов но чи -
сти и одр жа ва на за до во ља ва ју ћем ни воу хи ги је не,

д) да се ре дов но одр жа ва и про вје ра ва ис прав ност опре -
ме и уре ђа ја на ми је ње них за спре ча ва ње или от кла ња ње опа -
сно сти и/или штет но сти, а на ро чи то опре ме навeдeне у Мје -
ра ма за без бје дан и здрав рад на рад ном мје сту.

Члан 7.

По сло да вац ће рад ни ци ма или њи хо вим пред став ни ци -
ма за без бјед ност и здра вље на ра ду омо гу ћи ти да има ју
увид у све ин фор ма ци је ко је се од но се на без бјед ност и
здра вље на ра ду, а на ро чи то о мје ра ма ко је се пред у зи ма ју
у ци љу оства ри ва ња без бјед них и здра вих усло ва за рад на
рад ном мје сту.

Члан 8.

По сло да вац и рад ни ци и/или њи хо ви пред став ни ци за
без бјед ност и здра вље на ра ду ће са ра ђи ва ти у ак тив но сти -
ма ко је се од но се на рје ша ва ње пи та ња без бјед но сти и
здра вља на рад ном мје сту.

Члан 9.

Објек ти на ми је ње ни за рад не и по моћ не про сто ри је, као
и објек ти на ми је ње ни за рад на отво ре ном мо ра ју да има ју
струк ту ру и ста бил ност ко ја од го ва ра њи хо вој на мје ни.
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1. Ин ста ла ци је

Члан 10.

(1) Елек трич не ин ста ла ци је мо ра ју да бу ду про јек то ва -
не и по ста вље не та ко да не пред ста вља ју опа сност ко ја мо -
же би ти узрок по жа ра или екс пло зи је. 

(2) Сва ли ца мо ра ју да бу ду за шти ће на од опа сног деј -
ства елек трич не стру је, од но сно од опа сно сти од ди рект -
ног или ин ди рект ног до ди ра ин ста ла ци ја и опре ме под на -
по ном.

(3) При про јек то ва њу, по ста вља њу и из бо ру ма те ри ја -
ла и за штит них уре ђа ја мо ра се узе ти у об зир ви си на на по -
на, спо ља шњи ути ца ји и ком пе тент ност ли ца ко ја има ју
при ступ ди је ло ви ма ин ста ла ци ја.

(4) Елек трич не ин ста ла ци је, а на ро чи то оне ко је су
изло же не спо ља шњим ути ца ји ма, мо ра ју се ре дов но пре -
гле да ти и одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

Члан 11.

(1) Ин ста ла ци је за раз во ђе ње флу и да, као што су: ком -
при мо ва ни ва здух, га со ви, па ре, во де, тех но ло шки рас тво -
ри и теч но сти, мо ра ју да бу ду про јек то ва не и по ста вље не
та ко да не пред ста вља ју опа сност ко ја мо же би ти узрок по -
жа ра или екс пло зи је.

(2) Сва ли ца мо ра ју да бу ду за шти ће на од опа сног
и/или штет ног деј ства флу и да ко ји се раз во ди ин ста ла ци -
јом, од но сно од ри зи ка на ста лих опа сним и/или штет ним
дје ло ва њем флу и да.

(3) Ин ста ла ци је за раз во ђе ње флу и да, а на ро чи то ин -
ста ла ци је ко ји ма се раз во де за па љи ви, екс пло зив ни, отров -
ни или за гу шљи ви флу и ди, мо ра ју се ре дов но пре гле да ти и
одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

2. Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у
слу ча ју опа сно сти

Члан 12.

(1) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у слу -
ча ју опа сно сти мо ра ју уви јек да бу ду сло бод ни и омо гу ћа -
ва ју из лаз нај кра ћом са о бра ћај ном по вр ши ном до без бјед -
ног под руч ја.

(2) У слу ча ју опа сно сти, рад ни ци ма мо ра да бу де обез -
би је ђе на бла го вре ме на и без бјед на ева ку а ци ја са свих рад -
них мје ста.

Члан 13.

(1) Број, рас по ред и ве ли чи на са о бра ћај них по вр ши на
и из ла за за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти за ви се од вр сте
опре ме за рад ко ја се ко ри сти, ве ли чи не објек та у ко јем се
на ла зе рад на мје ста и нај ве ћег бро ја ли ца којa мо гу би ти
присутнa у објек ту.

(2) Вра та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти мо ра ју се
отва ра ти у прав цу из ла за из објек та. 

(3) Ко ри шће ње кли зних или ро та ци о них вра та као вра -
та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти ни је до зво ље но. 

(4) Вра та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти не сми ју
би ти бло ки ра на на та кав на чин да их сва ко ли це ко је тре ба
да их ко ри сти не мо же ла ко и бр зо отво ри ти.

(5) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју мо ра -
ју да бу ду оби ље же ни од го ва ра ју ћим озна ка ма, у скла ду са
про пи си ма о без бјед но сти и здра вљу на ра ду и озна ке мо -
ра ју да бу ду по ста вље не на од го ва ра ју ћим мје сти ма и по -
сто ја не.

(6) Вра та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти не сми ју да
бу ду за кљу ча на.

(7) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у слу -
ча ју опа сно сти, као и са о бра ћај не по вр ши не и вра та ко ја
омо гу ћа ва ју при ступ њи ма, мо ра ју би ти сло бод ни од би ло
ка квих пре пре ка та ко да се мо гу ко ри сти ти у сва ком тре -
нут ку без смет њи.

(8) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у слу -
ча ју опа сно сти ко ји зах ти је ва ју освје тље ње мо ра ју има ти
без бјед но сно освје тље ње од го ва ра ју ћег ин тен зи те та у слу -

ча ју пре стан ка оп штег освје тље ња, од но сно пре стан ка
снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом.

3. От кри ва ње и га ше ње по жа ра

Члан 14.

От кри ва ње и га ше ње по жа ра мо ра да бу де обез би је ђе -
но у скла ду са про пи си ма о за шти ти од по жа ра.

Члан 15.

(1) У за ви сно сти од ве ли чи не и на м је не објек та, опре -
ме за рад, фи зич ких и хе миј ских ка рак те ри сти ка при сут -
них ма те ри ја и нај ве ћег мо гу ћег бро ја при сут них ли ца у
објек ту, на рад ним мје сти ма мо ра се обез би је ди ти до во љан
број уре ђа ја и ин ста ла ци ја за га ше ње по жа ра и, гдје је то
по треб но, за от кри ва ње и ја вља ње по жа ра.

(2) Опре ма за га ше ње по жа ра ко ја ни је угра ђе на мо ра
да бу де ла ко до ступ на и јед но став на за упо тре бу.

(3) Опре ма мо ра да бу де оби ље же на од го ва ра ју ћим
озна ка ма, ко је мо ра ју би ти по сто ја не и по ста вље не на
одго ва ра ју ћим мје сти ма.

4. Про вје тра ва ње на рад ним мје сти ма у за тво ре ном
про сто ру

Члан 16.

На рад ним мје сти ма у за тво ре ном про сто ру мо ра да бу -
де обез би је ђе на до вољ на ко ли чи на свје жег ва зду ха, узи ма -
ју ћи у об зир рад не ме то де и ак тив но сти, од но сно по сло ве
ко ји се оба вља ју у про це су ра да и фи зич ке на по ре ко ји се
зах ти је ва ју од рад ни ка.

Члан 17.

По сло да вац ће обез би је ди ти да се опре ма и уре ђа ји на -
ми је ње ни за про вје тра ва ње на рад ним мје сти ма у за тво ре -
ном про сто ру ре дов но чи сте и одр жа ва ју на за до во ља ва ју -
ћем ни воу хи ги је не.

Члан 18.

(1) У слу ча ју да се ко ри сти си стем вје штач ког про вје -
тра ва ња, тај си стем мо ра да се одр жа ва у ис прав ном ста њу.

(2) Си стем за вје штач ко про вје тра ва ње ва зду ха мо ра да
бу де опре мљен уре ђа јем за ја вља ње ква ра.

(3) Ако се ко ри сте уре ђа ји за кли ма ти за ци ју или вен ти -
ла ци ју, рад тих уре ђа ја не сми је иза зи ва ти не при јат ност
рад ни ци ма усљед по ве ћа не бр зи не стру ја ња ва зду ха.

(4) Све на сла ге пра ши не и не чи сто ће у уре ђа ји ма за
кли ма ти за ци ју или вен ти ла ци ју, ко је мо гу да угро зе здра -
вље рад ни ка усљед за га ђе ња ва зду ха, мо ра ју да бу ду од мах
укло ње не.

5. Тем пе ра ту ра у рад ним и по моћ ним про сто ри ја ма

Члан 19.

(1) У то ку ра да тем пе ра ту ра у рад ним и по моћ ним про -
сто ри ја ма у ко ји ма се на ла зе рад на мје ста мо ра да бу де од -
го ва ра ју ћа, у за ви сно сти од ме то да ра да и ак тив но сти, као
и фи зич ког оп те ре ће ња рад ни ка, осим на рад ним мје сти ма
на ко ји ма је усло вље на тех но ло шким про це сом.

(2) Тем пе ра ту ра у про сто ри ја ма за од мор, про сто ри ја -
ма за рад ни ке ко ји су на ду жно сти, у са ни тар ним про сто -
ри ја ма и про сто ри ја ма за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра да бу -
де од го ва ра ју ћа, у скла ду са на мје ном тих про сто ри ја.

(3) Про зо ри, кров ни про зо ри и ста кле не пре гра де мо -
ра ју да бу ду из ве де ни та ко да спре ча ва ју пре ко мјер но деј -
ство сун че ве свје тло сти на рад ном мје сту, у за ви сно сти од
при ро де по сло ва.

(4) Тем пе ра ту ра, ре ла тив на вла жност и бр зи на стру ја -
ња ва зду ха у рад ним про сто ри ја ма мо ра ју да бу ду у скла ду
са ври јед но сти ма на ве де ним у Та бе ли 1. При ло га, ко ји је
са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 20.

(1) За рад ни ке ко ји оба вља ју по сло ве у ма га ци ни ма,
скла ди шти ма, хлад ња ча ма или на отво ре ном про сто ру мо -
ра ју се оси гу ра ти по себ не про сто ри је за по вре ме но за гри -
ја ва ње.
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(2) Ве ли чи на ових про сто ри ја од ре ђу је се у за ви сно сти
од бро ја рад ни ка ко ји ће их исто вре ме но ко ри сти ти.

(3) Тем пе ра ту ра ва зду ха у про сто ри ја ма за по вре ме но
за гри ја ва ње рад ни ка не сми је да бу де ма ња од 15 °C.

6. При род но и вје штач ко освје тље ње рад них и по -
моћ них про сто ри ја

Члан 21.

Рад на мје ста мо ра ју да има ју, у нај ве ћој мо гу ћој мје ри,
до вољ но при род не свје тло сти и мо ра ју би ти опре мље на
из во ри ма вје штач ког освје тље на, ко ји мо ра ју да обез би је -
де аде кват ну освије тље ност у ци љу оства ри ва ња без бјед -
них и здра вих усло ва ра да.

Члан 22.

(1) Ин ста ла ци је за освје тља ва ње рад них и по моћ них
про сто ри ја мо ра ју да бу ду по ста вље не та ко да не пред ста -
вља ју опа сност за рад ни ке ко ја би се по ја ви ла у за ви сно сти
од вр сте освје тље ња.

(2) Рад на мје ста гдjе су рад ни ци по себ но из ло же ни ри -
зи ци ма у слу ча ју не стан ка вје штач ког освjетљења мо ра ју
да бу ду опре мље ни без бјед но сним освје тље њем од го ва ра -
ју ће ја чи не.

Члан 23.

(1) Освје тље ње на рад ним мје сти ма се обез бје ђу је и
одр жа ва у скла ду са усло ви ма тех но ло шког про це са та ко
да освије тље ност рад ног мје ста бу де рав но мјер на и ујед на -
че на.

(2) Бо ја вје штач ког освје тље ња којa се ко ри сти не сми -
је да ути че на пре по зна ва ње озна ка за без бјед ност и здра -
вље на ра ду.

7. По до ви, зи до ви, та ва ни це и кро во ви рад них и по -
моћ них про сто ри ја

Члан 24.

(1) По до ви рад них и по моћ них про сто ри ја не сми ју
има ти опа сне из бо чи не, ру пе или на ги бе, не сми ју би ти
кли за ви и мо ра ју би ти ста бил ни и чвр сти.

(2) По до ви рад них и по моћ них про сто ри ја мо ра ју да
бу ду аде кват но то плот но изо ло ва ни, узи ма ју ћи у об зир вр -
сту по сло ва и фи зич ке ак тив но сти рад ни ка.

(3) По до ви рад них про сто ри ја у ко ји ма се рад ник за др -
жа ва ду же од два са та ра ди оба вља ња рад них ак тив но сти
мо ра ју има ти ко е фи ци јент то плот не проводљи во сти ма њи
од 6 W/m²K.

(4) По до ви рад них про сто ри ја мо ра ју да бу ду елек тро -
про во дљи ви или елек тро и зо ла ци о ни, у за ви сно сти од
усло ва тех но ло шког про це са.

(5) По до ви рад них про сто ри ја мо ра ју да бу ду из ве де ни
са на ги бом пре ма отво ри ма од вод них ка на ла, ако у про сто -
ри ја ма мо же до ћи до раз ли ва ња теч но сти или кон ден за ци -
је во де не или дру гих па ра.

Члан 25.

(1) Зи до ви рад них и по моћ них про сто ри ја мо ра ју да бу -
ду из ве де ни та ко да се код отво ра у зи ду чи ја је ви си на па -
ра пе та ма ња од 90 cm по ста вља за штит на огра да.

(2) Про вид ни или про зрач ни зи до ви, а на ро чи то пре -
град ни зи до ви од ста кла, у про сто ри ја ма или у бли зи ни
рад них мје ста и са о бра ћај них по вр ши на мо ра ју би ти вид -
но озна че ни и из ра ђе ни од без бјед ног ма те ри ја ла или на
тим мје сти ма мо ра ју би ти за шти ће ни та ко да рад ни ци не
мо гу да до ђу у кон такт са њи ма или да пре тр пе по вре ду у
слу ча ју њи хо вог ло ма.

Члан 26.

(1) По вр ши не по до ва, зи до ва и та ва ни ца у про сто ри ја -
ма мо ра ју да бу ду та кви да мо гу да се чи сте или одр жа ва ју
на по треб ном ни воу хи ги је не.

(2) По до ви, зи до ви и та ва ни це рад них и по моћ них про -
сто ри ја мо ра ју да бу ду от пор ни на оште ће ње од ме ха нич -
ких и дру гих ути ца ја, во до не про пу сни и из ве де ни та ко да

обез бје ђу ју за шти ту од ат мос фер ских ути ца ја, бу ке и ви -
бра ци ја и спре ча ва ју про ди ра ње опа сних ма те ри ја.

Члан 27.

При ступ кро во ви ма ко ји су из ра ђе ни од не до вољ но
чвр стог ма те ри ја ла не сми је би ти до зво љен, осим у слу ча -
ју ка да је обез би је ђе на опре ма или су пред у зе те по себ не
мје ре за без бје дан рад на кро ву.

8. Про зо ри и кров ни про зо ри

Члан 28.

(1) Про зо ри и кров ни про зо ри мо ра ју да бу ду из ве де ни
та ко да рад ни ци мо гу да их отва ра ју, за тва ра ју, по де ша ва ју
или оси гу ра ју на без бје дан на чин. 

(2) Ка да су отво ре ни, не сми ју се на ла зи ти у та квом по -
ло жа ју да иза зо ву опа сност за рад ни ке.

Члан 29.

Про зо ри и кров ни про зо ри мо ра ју да бу ду про јек то ва -
ни и из ве де ни са опре мом или на дру ги на чин опре мље ни
уре ђа ји ма ко ји омо гу ћа ва ју њи хо во чи шће ње без ри зи ка по
рад ни ке ко ји оба вља ју то чи шће ње и оста ле рад ни ке ко ји
се на ла зе у не по сред ној бли зи ни.

9. Вра та и ка пи је

Члан 30.

По ло жај, број и ди мен зи је вра та и ка пи ја, као и ма те ри -
ја ли од ко јих су из ра ђе ни мо ра ју да бу ду од ре ђе ни у за ви -
сно сти од при ро де и на мје не про сто ри ја или про сто ра.

Члан 31.

(1) Про вид на вра та мо ра ју да бу ду оби ље же на од го ва -
ра ју ћим, ла ко уоч љи вим озна ка ма.

(2) Са лон ска вра та и ка пи је мо ра ју да бу ду про вид ни
или да има ју про вид не по вр ши не.

(3) Ако про вид не или про зрач не по вр ши не на вра ти ма
и ка пи ја ма ни су из ра ђе не од без бјед них ма те ри ја ла и ако
по сто ји опа сност да, у слу ча ју ло ма вра та или ка пи је, рад -
ни ци пре тр пе по вре ду, те по вр ши не мо ра ју би ти за шти ће -
не од ло ма.

(4) Кли зна вра та мо ра ју да бу ду угра ђе на са без бјед но -
сним уре ђа јем ко ји спре ча ва да вра та ис ко че из ши на и да
се сру ше.

(5) Вра та и ка пи је ко ји се отва ра ју на го ре мо ра ју да бу -
ду угра ђе ни са ме ха ни змом ко ји спре ча ва њи хов пад.

(6) Вра та дуж са о бра ћај них по вр ши на за ева ку а ци ју
мо ра ју да бу ду оби ље же на на од го ва ра ју ћи на чин и из ве де -
на та ко да се мо гу отва ра ти са уну тра шње стра не бр зо и ла -
ко у сва ком тре нут ку без би ло ка квих пре пре ка или по ма -
га ла док су рад ни ци при сут ни на рад ним мје сти ма.

(7) У не по сред ној бли зи ни ка пи ја ко је су на ми је ње не за
про лаз во зи ла мо ра ју да бу ду и по себ на вра та за про лаз ли -
ца, уко ли ко про лаз ли ца кроз те ка пи је ни је без бје дан и та
вра та мо ра ју би ти вид но оби ље же на и уви јек сло бод на.

(8) Вра та на ме ха ни зо ва ни по гон мо ра ју да функ ци о ни -
шу та ко да рад ни ци ни су из ло же ни опа сно сти ма од на стан -
ка по вре да и мо ра ју да бу ду угра ђе на са за штит ном бло ка -
дом за тре нут но за у ста вља ње, ко ја мо ра да бу де ла ко уоч -
љи ва и при сту пач на.

(9) Уко ли ко се, у слу ча ју не стан ка на па ја ња, вра та не
отва ра ју ауто мат ски, мо ра по сто ја ти мо гућ ност да се руч -
но отва ра ју.

(10) Вра та на про сто ри ја ма код ко јих по сто ји опа сност
од екс пло зи је из ра ђу ју се од ма те ри ја ла ко ји не мо же да
про из ве де вар ни цу, а по ста вља ју се та ко да се отва ра ју у
прав цу из ла за.

10. Са о бра ћај не по вр ши не 

10.1. С а  о  б р а  ћ а ј  н е  п о  в р  ш и  н е  -  о п а  с н е  з о  н е

Члан 32.

(1) Са о бра ћај не по вр ши не, укљу чу ју ћи сте пе ни шта,
не по крет не ље стве, мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар, мо -
ра ју да бу ду раз мје ште не и из гра ђе не та ко да се обез би је ди
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јед но ста ван, без бје дан и од го ва ра ју ћи при ступ ли ци ма и
во зи ли ма на на чин да рад ни ци ко ји ра де у бли зи ни тих са -
о бра ћај них по вр ши на не бу ду из ло же ни опа сно сти ма.

(2) Ди мен зи је са о бра ћај них по вр ши на за кре та ње ли ца
и/или пре воз ро бе мо ра ју да бу ду од ре ђе не у за ви сно сти од
бро ја мо гу ћих ко ри сни ка и вр сте ак тив но сти ко је се оба -
вља ју.

(3) Ако се са о бра ћај не по вр ши не ко ри сте за кре та ње
во зи ла, мо ра се обез би је ди ти до вољ но ши рок и без бје дан
про лаз за кре та ње ли ца.

(4) Из ме ђу са о бра ћај них по вр ши на за кре та ње во зи ла и
вра та, ка пи ја, про ла за за ли ца, ход ни ка и сте пе ни шта по -
треб но је обез би је ди ти до вољ ну ши ри ну про ла за.

(5) У за ви сно сти од на мје не рад не про сто ри је и вр сте
опре ме, са о бра ћај не по вр ши не мо ра ју да бу ду вид но оби -
ље же не од го ва ра ју ћим озна ка ма.

(6) Са о бра ћај не по вр ши не мо ра ју се ре дов но кон тро ли -
са ти и одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

(7) Са о бра ћај не по вр ши не се по ста вља ју у ни воу по да
та ко да од сту па ње не пре ла зи ± 1 cm.

(8) Са о бра ћај не по вр ши не и про ла зи у рад ним про сто -
ри ја ма мо ра ју да бу ду из ве де ни та ко да њи хо ва ши ри на бу -
де јед на ка или ве ћа од од го ва ра ју ће ври јед но сти на ве де не
у Та бе ли 2. При ло га, ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 33.

(1) Ако на рад ним мје сти ма по сто је мје ста ко ји ма је
при ступ огра ни чен - опа сне зо не, те зо не мо ра ју да бу ду
опре мље не на пра ва ма ко је спре ча ва ју при ступ нео вла шће -
ним ли ци ма. 

(2) По треб но је пред у зе ти од го ва ра ју ће мје ре у ци љу
за шти те рад ни ка ко ји су овла шће ни да ула зе у опа сне зо не
и опа сне зо не мо ра ју би ти ја сно оби ље же не од го ва ра ју ћим
озна ка ма.

10.2. С а  о  б р а  ћ а ј  н е  п о  в р  ш и  н е  н а  о т в о  р е  н о м
п р о  с т о  р у

Члан 34.

На са о бра ћај ним по вр ши на ма на ко ји ма се кре ћу во зи -
ла обез бје ђу ју се:

а) са о бра ћај ни зна ци и ве зе са пу те ви ма у скла ду са
про пи си ма о без бјед но сти са о бра ћа ја,

б) про пи са но освје тље ње за ври је ме ра да но ћу и у
усло ви ма сма ње не ви дљи во сти,

в) по себ не по вр ши не за пар ки ра ње пут нич ких и те рет -
них во зи ла,

г) по себ ни зна ци упо зо ре ња, сиг на ли или бра ни ци на
мје сти ма ко ја не ма ју до вољ ну пре глед ност.

Члан 35.

(1) Ши ри не са о бра ћај них по вр ши на и ра сто ја ња за сло -
бод но кре та ње во зи ла и те ре та мо ра ју да бу ду јед на ке или
ве ће од од го ва ра ју ћих ври јед но сти на ве де них у Та бе ли 3.
При ло га, ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Раз во ди ин ста ла ци ја елек трич не енер ги је, во до во да,
ка на ли за ци је, га со ва, па ра, ком при мо ва ног ва зду ха по ста -
вља ју се из ван са о бра ћај них по вр ши на и дру гих мје ста
гдје по сто ји мо гућ ност њи хо вог ме ха нич ког оште ће ња.

11. Сте пе ни шта, по крет не сте пе ни це и ста зе

Члан 36.

(1) Сте пе ни шта се из во де и одр жа ва ју та ко да обез бје -
ђу ју:

а) не сме та но из ла же ње из свих ди је ло ва објек та,

б) по треб ну про пу сну моћ,

в) нај кра ћи пут пре ма из ла зу из објек та са ја сно озна -
че ним смје ром кре та ња ка сте пе ни шту.

(2) Сте пе ни шта се из во де са сте пе ни ца ма јед на ког
обли ка и ди мен зи ја.

(3) За вој но сте пе ни ште из дво ди се та ко да, на нај у жем
ди је лу, ши ри на га зи шта не бу де ма ња од 10 cm.

Члан 37.

По крет не сте пе ни це и ста зе мо ра ју да функ ци о ни шу
без бјед но и мо ра ју да бу ду опре мље не са свим нео п ход ним
за штит ним уре ђа ји ма и ла ко уоч љи вим и до ступ ним за -
штит ним бло ка да ма.

Члан 38.

На сте пе ни шту ко је има пре ко 10 сте пе ни ка за штит на
огра да се по ста вља са обје стра не, а на сте пе ни шту до 10
сте пе ни ка, уко ли ко не пре мо шћа ва под ло гу на ко ју се мо -
же па сти са ви си не ве ће од јед ног ме тра, огра да се мо же
по ста ви ти са мо са јед не стра не.

12. За штит не огра де

Члан 39.

Про ла зи, пре ла зи, рад не плат фор ме и сва рад на мје ста
на ви си ни ве ћој од јед ног ме тра од по да или под ло ге на ко -
ју се мо же па сти огра ђу ју се за штит ном огра дом.

Члан 40.

(1) За штит не огра де из во де се та ко да обез бје ђу ју:

а) ста бил ност по је ди них еле ме на та, ме ђу соб не ве зе
еле ме на та и огра де у цје ли ни, про ра чу на тих на нај не по -
вољ ни је хо ри зон тал но и вер ти кал но оп те ре ће ње ко је се
мо же по ја ви ти,

б) да еле мен ти ис пу не огра де бу ду са уну тра шње стра -
не сту ба огра де,

в) да ви си на од по вр ши не по да или под ло ге до гор ње
иви це огра де не бу де ма ња од 100 cm, а код ко сих огра да на
сте пе ни шти ма да ви си на бу де нај ма ња 100 cm мје ре но вер -
ти кал но од сре ди не га зи шта до гор ње иви це огра де,

г) да кра је ви еле ме на та огра де бу ду чвр сто осло ње ни,
да не бу ду по ста вље ни у об ли ку пре пу ста,

д) да по вр ши не еле ме на та огра де бу ду глат ке и без не -
рав ни на о ко је би се мо гли по ври је ди ти ди је ло ви ти је ла
рад ни ка или за ка чи ти одје ћа.

(2) По пу на за штит не огра де из во ди се та ко да: 

а) ако се по пу на за штит не огра де из во ди од ду жин ских
ме ђу преч ки, тре ба да се пред ви ди до во љан број ме ђу преч -
ки, та ко да њи хов раз мак не бу де ве ћи од 25 cm,

б) ако се по пу на за штит не огра де из во ди у об ли ку вер -
ти кал них преч ки, та да њи хо ва ме ђу соб на уда ље ност не
сми је би ти ве ћа од 14 cm. 

13. Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар

Члан 41.

(1) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да од го -
ва ра ју ди мен зи ја ма те ре та ко јим се ма ни пу ли ше.

(2) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да има ју
нај ма ње је дан из лаз, а ка да је то тех нич ки мо гу ће, мо ра ју
има ти из ла зе на дви је стра не.

(3) Рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да бу ду обез би је -
ђе не та ко да се спре ча ва пад рад ни ка.

(4) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да има ју
струк ту ру и ста бил ност ко ји од го ва ра ју њи хо вој на мје ни.

(5) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју би ти но -
ћу освије тље не свје тло шћу ја чи не нај ма ње 10 Lx.

Члан 42.

(1) Са о бра ћај не по вр ши не ка мје сти ма и рам па ма за
уто вар и ис то вар мо ра ју да бу ду очи шће не од ле да и сни је -
га и по су те пи је ском или шљун ком.

(2) Ши ри на са о бра ћај них по вр ши на из ста ва 1. овог
чла на не сми је би ти ма ња од 5 m при дво смјер ном кре та -
њу во зи ла, од но сно 3 m при јед но смјер ном кре та њу во зи -
ла.

(3) При ли ком по ста вља ња во зи ла на мје сти ма и рам па -
ма за уто вар и ис то вар, ра сто ја ње из ме ђу во зи ла ко ја сто је
у ко ло ни не сми је би ти ма ње од 1 m, а ра сто ја ње из ме ђу во -
зи ла ко ја сто је јед но по ред дру гог не сми је би ти ма ње од
1,5 m.
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(4) Бр зи на кре та ња во зи ла на мје сти ма и рам па ма за
уто вар и ис то вар и са о бра ћај ним по вр ши на ма ка њи ма не
сми је би ти ве ћа од 10 km/h, а у за тво ре ним ма га ци ни ма и
скла ди шти ма не сми је би ти ве ћа од 5 km/h.

14. Ди мен зи је рад них и по моћ них про сто ри ја - сло -
бо дан про стор за рад ни ке

Члан 43.

(1) Рад не про сто ри је мо ра ју има ти до вољ ну ви си ну, по -
вр ши ну по да и ва зду шни про стор та ко да је рад ни ци ма
омо гу ће но да без бјед но оба вља ју свој рад, без ри зи ка по
њи хо ву без бјед ност, здра вље и бла го ста ње на ра ду. 

(2) Ври јед но сти чи сте ви си не, по вр ши не и за пре ми не
по јед ном рад ни ку мо ра ју би ти јед на ке или ве ће од од го ва -
ра ју ћих ври јед но сти на ве де них у Та бе ли 4. При ло га, ко ји
је са став ни дио овог пра вил ни ка.

(3) Чи стом ви си ном про сто ри је сма тра се сви је тла ви -
си на од за вр ше ног по да до за вр ше не та ва ни це без не рав ни -
на, ин ста ла ци ја и уре ђа ја.

(4) Сло бод ном по вр ши ном по да сма тра се по вр ши на
по да без опре ме за рад, ин ста ла ци ја, ма те ри ја ла, го то вих
про из во да и ин вен та ра, осим рад ног сто ла и сто ли це.

(5) Сло бод ном за пре ми ном сма тра се ва зду шни про -
стор, без опре ме за рад, ин ста ла ци ја, ин вен та ра и про сто -
ра ко ји се ко ри сти за скла ди ште ње.

Члан 44.

(1) Ве ли чи не сло бод них про сто ра на рад ним мје сти ма
мо ра ју би ти та кве да омо гу ћа ва ју рад ни ци ма не сме та но
кре та ње ра ди оба вља ња рад них ак тив но сти.

(2) Чи ста ви си на по моћ них про сто ри ја обез бје ђу је се и
одр жа ва та ко да не бу де ма ња од 2,60 m.

(3) При вре ме ни објек ти, ти па кон теј не ра или ки о ска, у
ко ји ма се на ла зе про сто ри је за рад на мје ста мо гу се ко ри -
сти ти за рад на мје ста ако чи ста ви си на про сто ри ја ни је ма -
ња од 2,20 m.

15. Про сто ри је за од мор

Члан 45.

(1) У ци љу без бјед но сти и здра вља рад ни ци ма мо ра ју
да бу ду обез би је ђе не при сту пач не про сто ри је за од мор у
за ви сно сти од вр сте по сло ва и бро ја при сут них рад ни ка.

(2) Од ред ба ста ва 1. овог чла на не од но си се на рад ни -
ке ко ји ра де у кан це ла ри ја ма или слич ним рад ним про сто -
ри ја ма у ко ји ма је обез би је ђен од го ва ра ју ћи од мор то ком
па у зе. 

Члан 46.

(1) Про сто ри је за од мор мо ра ју да бу ду до вољ но ве ли -
ке и опре мље не од го ва ра ју ћим бро јем сто ло ва и сје ди шта
са на сло ном за до во љан број рад ни ка и у тим про сто ри ја -
ма по треб но је спро ве сти од го ва ра ју ће мје ре ка ко би се за -
шти ти ли не пу ша чи од штет ног ути ца ја ду ван ског ди ма.

(2) Ако се про сто ри је за од мор ко ри сте за узи ма ње хра -
не, мо ра ју да има ју уми ва о ник са то плом и хлад ном во дом
и обез би је ђе но про вје тра ва ње.

(3) Ако у то ку ра да до ла зи до ре дов них и че стих пре ки -
да ра да, а про сто ри ја за од мор ни је обез би је ђе на, мо ра се
обез би је ди ти дру га про сто ри ја у ко јој рад ни ци мо гу да бо -
ра ве у то ку тих пре ки да и у тим про сто ри ја ма пред у зи ма ју
се од го ва ра ју ће мје ре ка ко би се за шти ти ли не пу ша чи од
штет ног ути ца ја ду ван ског ди ма.

Члан 47.

Труд ни ца ма и мај ка ма ко је до је мо ра се обез би је ди ти, у
од го ва ра ју ћим усло ви ма, про стор за од мор и опу шта ње.

16. Са ни тар не про сто ри је

16.1. Га р  д е  р о  б е  и  г а р  д е  р о б  н и  о р  м а  н и

Члан 48.

(1) Аде кват не гар де ро бе и гар де роб ни ор ма ни мо ра ју
да бу ду обез би је ђе ни за рад ни ке ко ји ко ри сте рад на од је ла

и уни фор ме уко ли ко се због здрав стве них или дру гих раз -
ло га не мо же оче ки ва ти да се пре свла че у дру гим про сто -
ри ја ма. 

(2) Гар де ро бе мо ра ју би ти при сту пач не, до вољ ног ка -
па ци те та и да има ју мје ста за сје де ње.

(3) Гар де ро бе мо ра ју да бу ду до вољ но ве ли ке и да у
њи ма сва ки рад ник има мо гућ ност да за кљу ча сво ју лич ну
одје ћу и ства ри у то ку рад ног вре ме на. 

(4) Ка да окол но сти то зах ти је ва ју, као што су опа сне
ма те ри је, вла га, не чи сто ћа, мо ра ју се обез би је ди ти усло ви
у ко ји ма се рад на одје ћа чу ва на мје сту одво је но од лич не
одје ће и ства ри.

Члан 49.

(1) Нео п ход но је обез би је ди ти одво је не гар де ро бе или
одво је но ко ри шће ње гар де ро ба за му шкар це и же не.

(2) Уко ли ко ни је нео п ход но обез би је ди ти гар де ро бе, у
сми слу од ре да ба из чла на 48. став 1. овог пра вил ни ка, та -
да за сва ког рад ни ка мо ра да бу де обез би је ђен про стор у
ко јем мо же да од ло жи сво ју лич ну одје ћу.

(3) Тем пе ра ту ра ва зду ха у гар де ро ба ма не сми је да бу -
де ма ња од 17 °C.

16.2. Ту  ш е  в и ,  у м и  в а  о  н и  ц и  и  т о  а  л е  т и

Члан 50.

(1) За рад ни ке мо ра да бу де обез би је ђен до во љан број
од го ва ра ју ћих ту ше ва, ако то зах ти је ва при ро да по сла или
из здрав стве них раз ло га, а на ро чи то за рад ни ке ко ји оба -
вља ју по сло ве при ко ји ма до ла зи до пр ља ња, ква ше ња ти -
је ла и одје ће, зно је ња и по ја ве пра ши не, као и за рад ни ке
ко ји ра де са отров ним, за ра зним или јо ни зу ју ћим ма те ри -
ја ма и рад ни ке ко ји уче ству ју у про це су пре ра де пре храм -
бе них про из во да или из ра де сте рил них ма те ри ја ла. 

(2) Нео п ход но је обез би је ди ти одво је не ту ше ве или
одво је но ко ри шће ње ту ше ва за му шкар це и же не.

Члан 51.

(1) Ку па ти ла са ту ше ви ма мо ра ју би ти до вољ но ве ли ка
ка ко би сва ки рад ник мо гао да се опе ре без огра ни че ња у
по гле ду усло ва или од го ва ра ју ћих хи ги јен ских стан дар да.
Ту ше ви мо ра ју да има ју то плу и хлад ну те ку ћу во ду.

(2) Број ту ше ва у ку па ти лу од ре ђу је се за ви сно од вр -
сте по сло ва и бро ја при сут них рад ни ка, та ко што се:

а) за по сло ве код ко јих до ла зи до по ја ве штет них ма те -
ри ја, пра ши не и ја чег зно је ња, или до ла зи до ква ше ња обу -
ће и одје ће обез бје ђу је је дан туш на нај ви ше пет рад ни ка,

б) за по сло ве код ко јих до ла зи до по ја ве пра ши не и ја -
чег зно је ња, или до ла зи до ква ше ња обу ће и одје ће обез бје -
ђу је се је дан туш на нај ви ше де сет рад ни ка,

в) за по сло ве код ко јих не до ла зи до ја чег зно је ња, пра -
ши не, ква ше ња обу ће и одје ће, од но сно код ко јих не до ла -
зи до по ја ве штет них ма те ри ја обез бје ђу је се је дан туш на
нај ви ше 20 рад ни ка.

Члан 52.

(1) Уко ли ко ни је нео п ход но обез би је ди ти ту ше ве у
скла ду са од ред ба ма чла на 50. став 1. овог пра вил ни ка у
бли зи ни рад них мје ста и гар де ро ба мо ра да бу де обез би је -
ђен до во љан број уми ва о ни ка са те ку ћом во дом, а то плом
во дом ако је по треб но. 

(2) Нео п ход но је обез би је ди ти одво је не уми ва о ни ке
или одво је но ко ри шће ње уми ва о ни ка за му шкар це и же не,
уко ли ко то зах ти је ва ју раз ло зи за при ват ност.

(3) Уз уми ва о ни ке рад ни ци мо ра ју има ти на рас по ла га -
њу сред ства за уми ва ње и дез ин фек ци ју ру ку, као и сред -
ство за су ше ње ру ку.

(4) Ако су про сто ри је са ту ше ви ма или уми ва о ни ци ма
одво је не од гар де ро ба, те про сто ри је мо ра ју да бу ду не по -
сред но по ве за не.
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Члан 53.

(1) У бли зи ни рад них мје ста, рад них про сто ри ја, про -
сто ри ја за од мор, гар де ро ба и про сто ри ја са ту ше ви ма, мо -
ра ју би ти обез би је ђе не по себ не про сто ри је са од го ва ра ју -
ћим бро јем то а ле та и уми ва о ни ка. 

(2) По треб но је обез би је ди ти одво је не то а ле те или
одво је но ко ри шће ње то а ле та за му шкар це и же не.

17. Про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи

Члан 54.

(1) У за ви сно сти од ве ли чи не објек та, вр сте по сло ва и
уче ста ло сти по вре да на ра ду мо ра да бу де обез би је ђе на
јед на или ви ше про сто ри ја за пру жа ње пр ве по мо ћи. 

(2) Гдје по сто ји ве ћа мо гућ ност на стан ка по вре да на
ра ду, на сва ких 100 рад ни ка мо ра да бу де обез би је ђе на нај -
ма ње јед на про сто ри ја за пру жа ње пр ве по мо ћи.

Члан 55.

(1) Про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра ју би ти
опре мље не нео п ход ним ин ста ла ци ја ма, опре мом за пру жа -
ње пр ве по мо ћи и при сту пач не за ма ни пу ла ци ју но си ли ма. 

(2) Про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра ју би ти
оби ље же не од го ва ра ју ћим озна ка ма.

(3) Опре ма за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра да бу де до -
ступ на и при сту пач на на свим мје сти ма гдје усло ви ра да то
зах ти је ва ју и оби ље же на у скла ду са про пи си ма.

(4) Адре са и број те ле фо на нај бли же слу жбе хит не по -
мо ћи и здрав стве не уста но ве, као и име на рад ни ка ко ји су
оспо со бље ни и од ре ђе ни за пру жа ње пр ве по мо ћи, мо ра ју
би ти ис так ну ти на вид ном мје сту.

18. Рад на мје ста у објек ти ма на ми је ње ним за рад на
отво ре ном или на отво ре ном про сто ру

Члан 56.

Рад на мје ста, са о бра ћај не по вр ши не и дру ги про сто ри
или ин ста ла ци је ко ји се на ла зе на отво ре ном, а на ко ји ма
ра де или их ко ри сте рад ни ци при ли ком оба вља ња сво јих
рад них ак тив но сти мо ра ју да бу ду ор га ни зо ва ни на на чин
да омо гу ће без бјед но кре та ње ли ца и во зи ла.

Члан 57.

(1) Од ред бе ко је се од но се на са о бра ћај не по вр ши не -
опа сне зо не, мје ре за по крет не сте пе ни це и ста зе и мје ста
за рам пе за уто вар и ис то вар, при мје њу ју се на глав не са о -
бра ћај не по вр ши не на ло ка ци ји по сло дав ца, на са о бра ћај -
не по вр ши не ко је се ко ри сте за ре дов но одр жа ва ње, пре -
гле де и ис пи ти ва ње ин ста ла ци ја, као и на мје ста и рам пе за
уто вар и ис то вар.

(2) Од ред бе ко је се од но се на са о бра ћај не по вр ши не -
опа сне зо не при мје њу ју се и за рад на отво ре ном про сто ру.

Члан 58.

(1) Про стор за рад на отво ре ном мо ра би ти осви је тљен
вје штач ким освје тље њем ка да при род но освје тље ње ни је
за до во ља ва ју ће.

(2) Рад на мје ста на отво ре ном про сто ру мо ра ју би ти
та ко уре ђе на да рад ни ци ко ји ра де на тим рад ним мје сти -
ма:

а) бу ду за шти ће ни од не по вољ них вре мен ских при ли ка
и пред ме та ко ји мо гу па сти,

б) ни су из ло же ни ни во и ма фи зич ких, хе миј ских, би о -
ло шких или оста лих ути ца ја ко ји су штет ни по без бјед ност
и здра вље,

в) мо гу бр зо да на пу сте сво ја рад на мје ста и да се скло -
не на без бјед но под руч је, 

г) има ју обез би је ђе ну пр ву по моћ и

д) не мо гу да се окли зну и пад ну.

(3) У не по сред ној бли зи ни мје ста гдје се оба вља ју тех -
но ло шки про це си на отво ре ном про сто ру или вр ши тран -
спорт опа сних ма те ри ја по ста вља ју се сла ви не или ту ше ви
са чи стом, те ку ћом во дом.

III - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 59.

По сло дав ци ко ји су, при је сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка, за по че ли оба вља ње дје лат но сти, од но сно обез би -
је ди ли рад ни ку рад на рад ном мје сту на ко јем су при ми је -
ње не оп ште мје ре за шти те на ра ду за гра ђе вин ске објек те
на ми је ње не за рад не и по моћ не про сто ри је ду жни су да
свој рад ускла де са од ред ба ма овог пра вил ни ка у ро ку од
три го ди не од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 60.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је при мје на
пре у зе тог Пра вил ни ка о оп штим мје ра ма за шти те на ра ду
за гра ђе вин ске објек те на ми је ње не за рад не и по моћ не
про сто ри је и рад не про сто ре (“Слу жбе ни лист СРБиХ”,
број 5/88).

Члан 61.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04/3-020-31/12
14. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Пе тар Ђо кић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 7. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да Тех но ло шки фа кул тет Звор ник, Уни -
вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву, ис пу ња ва усло ве за оба вља -
ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка од
че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра ис пу -
ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба ма За ко на
о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о усло ви ма за оба -
вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-Е/08
19. марта 2012. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Сре брен ка Го лић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске

На осно ву чла на 7. став 2. али не ја 7. и чла на 9. став 1.
али не ја 2. За ко на о дру штви ма за оси гу ра ње (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),
чла на 16. став 2. За ко на о оси гу ра њу од од го вор но сти за
мо тор на во зи ла и оста лим оба ве зним оси гу ра њи ма од од -
го вор но сти - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 102/09), чла на 16. став 1. али не ја 2.
Ста ту та Аген ци је за оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 30/06) и чла на 5.
Од лу ке о на чи ну утвр ђи ва ња и об ра чу на до при но са За -
штит ном фон ду Ре пу бли ке Срп ске, ро ко ви ма упла те и на -
чи ну во ђе ња сред ста ва до при но са (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 80/09 и 40/10), Управ ни од бор Аген -
ци је за оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 22.
мар та 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У

О ПЛА ЋА ЊУ ДО ПРИ НО СА ЗА ШТИТ НОМ ФОН ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У 2012. ГО ДИ НИ

I

Овом од лу ком утвр ђу је се до при нос За штит ном фон ду
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За штит ни фонд) за
2012. го ди ну, за дру штва за оси гу ра ње ко ја у Ре пу бли ци
Срп ској оба вља ју оси гу ра ње од ауто од го вор но сти (у да -
љем тек сту: чла но ви).

II

Осно ви ца за утвр ђи ва ње до при но са чла но ва За штит -
ном фон ду за 2012. го ди ну је об ра чу на та пре ми ја оси гу ра -
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$����� 2. 
#���������� 
�	����� � 
������ J����� [m] 

.��	�� ���������� 
�	����� – 
����� �� �������   1,50 
#
������ ���������� 
�	����� – 
����� �� �������   1,00 
������� �� "����=�, �����	�=� � 
�����	�=� �
���� �� ���   0,75 
#���������� 
�	����� �� �����=� 	�����   1,80 
������� �� ������ 	�����, ������ �������� ������ ���� � 
��	��� �� �� � ������ �
������� 
������ 
������ 0,80 

��������� ������ �� 15 m – ����� 
����� 1,80 
��������� ������ �� 16 m �� 40 m – ����� 
�����   2,40 

����� 
����� 3,00 ��������� ������ �� 41 m �� 80 m �	� 
������ 
� 2,00 
��������� ������ 
���� 80 m, �� 	���@ 40 m ������ 
� ����� 
����� 3,00 

 
$����� 3. 

#���������� 
�	����� � 
������ �� ��	������ J����� � ������=� [m] 
J����� ����������� ���������� 
�	����� 3,00 
J����� �	������� ���������� 
�	����� 5,00 
<����������� ������=� ����P� ������� � �������� 	����� ������� 
� ������ 0,75 
9��������� ������=� ����P� ������� � �������� 	����� �j����� 
� 	���� 0,50 
J����� 
������ � 	��� ����� ��"��@ �	��� �������� 	����� 0,50 
9���� 
������ 	��� �� 	���� �������� 	����� 0,50 

  
$����� 4. 

�����=� 	���"��� �������� 
������ 
����	� ���� � ���	���� � ������ 


�������� 
F��� 	����    [m] 

��	����� 
� ������ 
�������  [m²] 

0�
������ 
� 
������ ������� 

[m³] 
�����	���� 
����� � @�����, 
�������, 
����������� � �., ���� � � 
����� ���� �� 

���	���� �������� 

2,80 2,00 10,00 

�����	���� 
����� � @�����, 
�������, 
����������� � �., ���� � � 
����� ���� 

���	���� �������� 

3,00 2,00 12,00 

������������ � �����������	�� 
���	� 2,50 3,00 10,00 
�����	���� 
����� � ��������� � ����� 
������� �������� � �., ���� � � 
����� 
���� �� 
���	���� �������� 

2,20 2,00 10,00 

 




