
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 НА ЧИ НУ И ПО СТУП КУ ОСПО СО БЉА ВА ЊА РАД НИ КА

ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН И ЗДРАВ РАД

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се на чин и по сту пак оспо -
со бља ва ња у обла сти за шти те и здра вља на ра ду рад ни ка
за без бје дан и здрав рад.

Члан 2.

(1) Прав на и фи зич ка ли ца (у да љем тек сту: по сло да -
вац), без об зи ра на број за по сле них, оспо со бља ва ње за бе -
з бје дан и здрав рад мо гу по вје ри ти рад ни ку за за шти ту и
здра вље на ра ду, ко ји је у рад ном од но су код по сло дав ца
или овла шће ној ор га ни за ци ји за оба вља ње по сло ва за шти -
те на ра ду.

(2) Ако по сло да вац оспо со бља ва ње из ста ва 1. овог
чла на по вје ри овла шће ној ор га ни за ци ји за оба вља ње по -
сло ва за шти те на ра ду, ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уре ђу ју
се уго во ром.

(3) На за хтјев рад ни ка за за шти ту и здра вље на ра ду
или ан га жо ва не овла шће не ор га ни за ци је по сло да вац ће
обез би је ди ти уче шће по треб них струч них рад ни ка за
спро во ђе ње оспо со бља ва ња.

Члан 3.

(1) Оспо со бља ва ње рад ни ка за без бје дан и здрав рад
вр ши се по про гра му о оспо со бља ва њу рад ни ка за без бје -
дан рад и здрав рад (у да љем тек сту: про грам), ко ји до но -
си по сло да вац у скла ду са за ко ном и ак том о про цје ни ри -
зи ка.

(2) Про грам оспо со бља ва ња до но си се уз уче шће по -
вје ре ни ка рад ни ка за за шти ту и здра вље на ра ду.

Члан 4.

Про грам из чла на 3. овог пра вил ни ка, у за ви сно сти од
дје лат но сти по сло дав ца, рад ног мје ста и вр сте по сло ва ко -
је оба вља рад ник са др жи, на ро чи то:

а) циљ оспо со бља ва ња,

б) рад на мје ста са про цје ном ри зи ка, про пи са ним мје -
ра ма за шти те, упут стви ма за без бје дан рад,

в) усло ве ра да, сред ства за рад, сред ства и опре му за
лич ну за шти ту на ра ду, опа сне ма те ри је и рад на мје ста са
по ве ћа ним ри зи ком,

г) ври је ме тра ја ња оспо со бља ва ња, по себ но за те о риј -
ски и по себ но за прак тич ни дио,

д) на чин и по сту пак из во ђе ња те о риј ског и прак тич ног
оспо со бља ва ња, као што су курс, се ми нар, пре да ва ња, пре -
да ва ња и раз го вор, пре да ва ња по мо ћу аудио-ви зу ел них
сред ста ва, де мон стра ци је, прак тич ни ра до ви уз упо тре бу
ли те ра ту ре, мје ри ла, учи ла, обра зов на сред ста ва, сред ста -
ва за рад, уре ђа ји, опре ма - ор га ни зо ва но на груп ни или
ин ди ви ду ал ни на чин и

ђ) на чин про вје ре оспо со бље но сти за без бје дан и здрав
рад.

Члан 5.

Те о риј ски дио оспо со бља ва ња рад ни ка за без бје дан и
здрав рад об у хва та упо зна ва ње рад ни ка са:

а) про пи си ма о ра ду и за шти том на ра ду,

б) пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма у обла сти за -
шти те и здра вља на ра ду,

в) ор га ни за ци јом по сло ва за шти те и здра вља на ра ду
код по сло дав ца,

г) утвр ђе ним опа сно сти ма и штет но сти ма и про цје ном
ри зи ка на рад ном мје сту,

д) ер го ном ским и пси хо фи зич ким за хтје ви ма рад ног
мје ста,

ђ) упут стви ма за без бјед ну упо тре бу и одр жа ва ње
опре ме за рад и сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на
ра ду,

е) усло ви ма рад не сре ди не и

ж) ор га ни за ци јом пр ве по мо ћи, за шти те од по жа ра,
ева ку а ци је за по сле них.

Члан 6.

(1) Прак тич ни дио оспо со бља ва ња рад ни ка за без бје -
дан и здрав рад спро во ди се на рад ном мје сту уз уче шће
не по сред ног ру ко во ди о ца и об у хва та:

а) оспо со бља ва ње рад ни ка за без бјед но ру ко ва ње сред -
стви ма за рад и сред стви ма и опре мом за лич ну за шти ту на
ра ду и

б) упо зна ва ње са утвр ђе ним мје ра ма за спре ча ва ње, от -
кла ња ње или сма ње ње ри зи ка на рад ном мје сту.

(2) Прак тич ни дио оспо со бља ва ња об у хва та и дру ге
мје ре у скла ду са про ци је ње ним опа сно сти ма и штет но -
сти ма на рад ном мје сту.

Члан 7.

(1) На кон из вр ше ног те о риј ског и прак тич ног оспо со -
бља ва ња вр ши се про вје ра оспо со бље но сти рад ни ка за
без бје дан и здрав рад и то по себ но из те о риј ског и по себ -
но из прак тич ног ди је ла.

(2) Про вје ру из ста ва 1. овог чла на вр ши ко ми си ја, ко -
ју име ну је по сло да вац.

(3) Про вје ра оспо со бље но сти за без бје дан и здрав рад
рад ни ка из те о риј ског ди је ла вр ши се по пра ви лу пи са ним
пу тем.

(4) Про вје ра оспо со бље но сти за без бје дан и здрав рад
рад ни ка из прак тич ног ди је ла вр ши се на рад ном мје сту,
та ко што је рад ник ду жан да по ка же од го ва ра ју ћу спрет -
ност и умје шност у без бјед ном оба вља њу кон крет них по -
сло ва и рад них за да та ка, за ко је се оспо со бља вао.

Члан 8.

(1) О то ку про вје ре оспо со бље но сти за без бје дан и
здрав рад во ди се за пи сник.

(2) За пи сник из ста ва 2. овог чла на пот пи су ју пред сјед -
ник и чла но ви ко ми си је.

(3) Уче шће у те о риј ском ди је лу оспо со бља ва ња и про -
вје ри те о риј ског ди је ла оспо со бља ва ња рад ник по твр ђу је
сво је руч ним пот пи сом на те сту, а уче шће у прак тич ном
дије лу оспо со бља ва ња и из вр ше ној оспо со бље но сти за
рад на од ре ђе ном рад ном мје сту, по твр ђу је од го ва ра ју ћом
из ја вом рад ник, не по сред ни ру ко во ди лац и рад ник за за -
шти ту и здра вље на ра ду.

(4) Рад ни ку ко ји је оспо со бљен за без бје дан и здрав
рад, на осно ву оцје не ко ми си је, по сло да вац или овла шће на
ор га ни за ци ја из да је увје ре ње о оспо со бље но сти за без бје -
дан и здрав рад.

Члан 9.

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: 16-04/3-170-46/2011
мар та 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Пе тар Ђо кић, с.р.
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На осно ву чла на 12. За ко на о ин ве сти ра њу јав них сред -
ста ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 97/04)
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 фи нан си ја  д о  н о  с и
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