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На основу члана 8. став 2. Закона о заштити на раду
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и
24/12), министар рада и борачко-инвалидске заштите
доноси

П РА В И Л Н И К
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ
РАД ПРИ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА
ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимални захтјеви
које послодавац треба да испуни у обезбјеђивању примјене превентивних мјера при коришћењу средстава и опреме
за личну заштиту на раду.
Члан 2.
(1) Средства и опрема за личну заштиту на раду, у смислу овог правилника, јесу сва средства и опрема које радник
носи, држи или на било који други начин користи на раду, са
циљем да га заштити од једне или више истовремено насталих опасности и/или штетности, односно да отклони или
смањи ризик од настанка повреда и оштећења здравља.
(2) Средства и опрема за личну заштиту на раду, у смислу овог правилника, јесу и сва помоћна средства или
додаци који су намијењени за остваривање циља из става
1. овог члана.
(3) Средствима и опремом за личну заштиту на раду, у
смислу овог правилника, не сматрају се:
а) радно одијело или униформа, који нису посебно креирани за заштиту и здравље на раду радника,
б) средство и опрема које користе радници у службама
за прву помоћ и спасавање,
в) средства и опрема за личну заштиту војника, полицајаца и радника у другим државним органима, која су
утврђена посебним прописима,
г) средства и опрема намијењени за раднике у друмском саобраћају, спортска средства и опрема,
д) средства и опрема за самоодбрану и застрашивање и
ђ) преносни уређаји и апарати за откривање и јављање
опасности и сметњи.
Члан 3.
Средства и опрему за личну заштиту на раду користи
радник на радном мјесту и у радној средини, односно при-
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ликом обављања послова и радних активности на којима се
ризици од настанка повреда и оштећења здравља не могу
отклонити или у довољној мјери смањити примјеном техничких, технолошких, организационих и других мјера у
области заштите и здравља на раду.
Члан 4.
(1) Средства и опрема за личну заштиту на раду морају да:
а) буду израђени у складу са прописима о безбједности
производа,
б) одговарају постојећим условима на радном мјесту и
у радној средини,
в) буду намјенски израђени за отклањање или смањење
ризика на радном мјесту и као такви не смију да повећавају постојеће или произведу нове ризике за безбједност и
здравље радника,
г) одговарају специфичним ергономским захтјевима на
радном мјесту и здравственом стању радника и
д) буду тако израђени да их радник може правилно и на
једноставан начин користити и послије подешавања.
(2) Када радник, због више опасности и штетности
којима је изложен, мора користити истовремено различита
средства и/или опрему за личну заштиту на раду, та средства и опрема морају бити међусобно прилагодљиви и да
при томе ефикасно штите радника од опасности и штетности којима је изложен на раду.
(3) Средства и опрема за личну заштиту на раду намијењени су за личну употребу.
(4) Када околности захтијевају да одређено средство
и/или опрему за личну заштиту на раду користи више радника, послодавац ће предузети све потребне мјере да такво
коришћење не угрози здравље и хигијену радника.
Члан 5.
(1) Послодавац одређује средства и опрему за личну
заштиту на раду на основу процјене ризика од настанка
повреда и оштећења здравља радника, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су радници
изложени на радном мјесту и у радној средини.
(2) У циљу испуњавања захтјева прописаних ставом 1.
овог члана послодавац ће:
а) сачинити Преглед опасности и штетности које захтијевају коришћење средстава и/или опреме за личну заштиту на
раду, који се налази у Прилогу број 1. и чини саставни дио
овог правилника,
б) одредиће средства и опрему за личну заштиту на
раду који одговарају Прегледу средстава и опреме за лич-
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ну заштиту на раду, који се налази у Прилогу број 2. и чини
саставни дио овог правилника и
в) дати на коришћење одговарајућа средства и опрему
за личну заштиту на раду раднику који ради на пословима
утврђеним у Прегледу средстава и опреме за личну заштиту на раду према пословима који захтијевају њихово коришћење, који се налази у Прилогу број 3. и чини саставни
дио овог правилника.
Члан 6.
Послодавац одређује врсту средстава и/или опреме за
личну заштиту на раду и услове њихове употребе који
одговарају стању на радном мјесту и у радној средини,
узимајући у обзир врсту и учесталост излагања опасностима и штетностима, ниво ризика, карактеристике радног
мјеста и ефикасност заштите радника средствима и опремом за личну заштиту на раду у односу на услове у којима
мора да их користи.
Члан 7.
(1) Прије избора средстава и опреме за личну заштиту на
раду коју планира дати на коришћење раднику, послодавац
ће изврши процјену да ли средства и опрема за личну заштиту на раду испуњавају захтјеве из чл. 4. и 5. овог правилника.
(2) Процјена обухвата сљедеће елементе:
а) анализу и процјену ризика који не могу да се отклоне или смање другим мјерама,
б) особине које мора да посједује средство и/или опрема за личну заштиту на раду да би ефикасно отклонила или
смањила ризике из тачке а) овог става, као и ризике који
могу настати коришћењем тог средства и/или опреме и
в) упоређивање особина средства и/или опреме која
може да се набави, а која испуњава услове из тачке б) овог
става.
(3) Ако дође до промјена у било ком елементу, процјена из става 1. овог члана ће се измијенити и допунити.
Члан 8.
Да би се заштитило здравље и омогућио безбједан рад
радника, послодавац ће обезбиједити да:
а) коришћење средстава и/или опреме за личну заштиту на раду не проузрокује финансијске обавезе за раднике,
б) радницима буду дата на коришћење само исправна
средства и/или опрема за личну заштиту на раду, при чему
потребним чувањем, одржавањем, поправкама и замјенама
обезбјеђује задовољавајуће хигијенско стање средстава
и/или опреме за личну заштиту на раду,
в) радници користе средства и/или опрему за личну
заштиту на раду искључиво у складу са њиховом намјеном, осим у изузетним и специфичним случајевима,
г) радници буду упознати и да користе средства и/или
опрему за личну заштиту на раду у складу са свим безбјед-
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носно-техничким подацима за та средства и/или опрему за
личну заштиту на раду и
д) документација у којој су наведени подаци из тачке г)
овог члана буде разумљива радницима.
Члан 9.
(1) Послодавац је дужан да благовремено и прије почетка коришћења средстава и/или опреме за личну заштиту на
раду упозна радника са ризицима од настанка повреда и
оштећења здравља, због којих има обавезу да користи дата
средства и/или опрему за личну заштиту на раду.
(2) Оспособљавање радника за правилно коришћење
средстава и/или опреме за личну заштиту на раду послодавац обавља теоријски и практично.
(3) Практично оспособљавање радника, из става 2. овог
члана, подразумијева демонстрацију коришћења.
Члан 10.
Послодавац ће радницима и/или њиховим представницима за заштиту и здравље на раду омогућити да имају увид у
све информације које се односе на безбједност и здравље на
раду, а нарочито о мјерама које се предузимају у циљу остваривања заштите и здравља на раду радника при коришћењу
средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Члан 11.
(1) Послодавац и радници, односно њихови представници за заштиту и здравље на раду сарађиваће у активностима које се односе на коришћење средстава и опреме за
личну заштиту на раду.
(2) Радници и/или њихови представници имају право
на увид у документацију која се односи на средства и опрему за личну заштиту на раду, а која представља основ за
њихово одређивање и коришћење.
Члан 12.
Послодавци који су прије ступања на снагу овог правилника започели обављање дјелатности, односно обезбиједили
коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду
дужни су да свој рад ускладе са одредбама овог правилника
у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена
преузетог Правилника о средствима личне заштите на раду
и личној заштитној опреми (“Службени лист СФРЈ”, број
35/69).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/3-170-15-2/2013
25. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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%!.'!14! (" (."!(%&*4!),
%2 ) $0"&,..

       
2 " *"("&. $"*%)$,&'., %2 " !.!+&. & %2 " &6%24& *#%7'"&, ()!(),
%2 " *$!0.,
%)1!4! %<!(&"*$&8 #'!$, 6&2( & $"*%)$,&',
%2 * #!"*$&. %<!(&"*$&. !0!.!"&. $'& )$+)5)'! & 2&64! & *$&24! 0,
%2 " %2&0&1&. & *$02&1&.,
%2 " $%().

       
%2 " 5!0&5"&. .*(&., .!0"&. $"*%)$,&'., *)#(&., %4!(&., 0&?(&., .!0"&. 8&2%)0&5"&. *%'!4&., ) :!+!6%., (+"&,., (!0&$&. $"!'"!%&., (!0&$&. ,'!((2&., 2&60&,.,
$0%"&,. & !0!$%".,
%24 !7&, &"*0,&' 6 %&'4! & (!"&0,&') & *$04! .!0"&8 2&'!0(,
%2 " %!$"*%)$,&'& & 2%:(4),
%2 " (&*$&. !7&., ) 5!0&5"., ) &"&,., ) (+"&,., " #%2& .!0, $(4), " 0. %!*(4) & &6(05!4),
%2 ) $.!"0.&. & (%1&"*$&. $(&., %2 " 2(:!4) )+,
%2 " #%2& & %!%2& $.!",
%2 " %&6(24& %(" *$0 & *$0!"&8 %!2.!,
%2 * $0)&. ) $!%.&5$' &"2)*%&'&,
%2 " #04) !7& ) $!%.&5$' &"2)*%&'&,
%2 " 20&(,&. ) $!%.&5$' &"2)*%&'& & &"2)*%&'& %<!(&"*$&8 .!%&'0,
%"*% & *$02&1!4!,
%2 * 6.%6")&. $.2&. .!* & $!&. $"6!%(&*"! 8%"!,
#%2%24,
%!.'!14! :!+!6"&5$&8 (" – ."!(%&*4!.
1&"! ,&!0! * !&,. &0& $0&"(&. & "!%#'"&. <"(&.
2 " $%().

            
2 * !$*%!." 802"&. &0& (%)7&. .!%&'0&. & " 4&..

          
 *0)5'!(&. $2 *'& %&6&$ 2 7! %*+!"! .!%&'! %2%!& ) #)7).

20.03.2013.
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1&"! "50!, 1&"&,& &0& .*$! 6 0&,!
(%&(4!, #%)1!4! & %!64!,
%2 " 6&(4) & $0!*%*$& %2(&,
%2 " #%2& & %!%2& $.!",
%2 * %)5"&. .!8"&6("&. 0&.,
%2 " .1&". 6 #%2) *$&24!. .!%&'0, %& 5!.) "*') .0& – *&"& &+,&,
$(4!,
)$044! & 0.+!4! 2&'!0(,
%*$4! #%6&("&8 .!%&',
%2 * $&*!0&". & #6., *%!2*(&. 6 2!6&"?!$,&') & $%6&("&. *%!2*(&. 6 5&17!4!,
%2 * %*%1!"&. !5"*&.,
%2 * %*+!"&. .!%&'0&. & ) #0&6&"& %*+!"&8 .!%&'0,
%2 * &6(%&. 0" 6%5!4,
%2 * 0*!%&..
%!2*( & %!. 6 61&) 2&*'"&8 %"/&60,&"& %&
2 ) $"!'"!%&., 6(%!"&. %*%&. & &"2)*%&'*$&. !7&. $'! %2! " *, 2'! *'& $",!"%,&'
* &0& "!2(+" $",!"%,&' $&*!"&$,
%2 ) #0&6&"& (&*$&8 !7&,
%2 ) #0&6&"& *"&8 $"(!%% & *(2 (&*$&8 !7&,
%2 ) #0&6&"& &*)*"&8 (% (&*$&8 !7&, )$0&$ *'& *"* 2 2&.( & &*%!4 !1$&8 .!0,
%2 " #04) !7& & *)2 $'! &2) ) !7& 2'! *'& *"* 2 '(! %1&"!,
)%!# #' ) *%!') $2 "&'! #!6#&'!<!" 2(%')7! 2*%4&(4! %1&"!,
%2 ) $"&., $"0&6,&'& & *0&. 26!."&. %*%&. $'& *) ) (!6& * $"0&6,&'.,
%2 ) 80245. 2'! *'& *"* 2 &60&(4 *)*",! $' *! $%&*& 6 80<!4!.
     
2 " %!*. 6 .!0,
%2 * "!).*$&. #)1&0&,.,
%2 *#+ $'! " !%2%.&. *0):)'! (&"!,
#&'4! 1&(,
%2 " %!%2& 2%(! & !$*&0.



2 * $&*!0&". & #6., *%!2*(&. 6 2!6&"?!$,&') & $%6&("&. *%!2*(&. 6 5&17!4!,
%2 * (%)7&. .!%&'0&. &0& ) #0&6&"& (%)7&8 .!%&'0 &0& " .'!*&. 2'! *! *'!7 2!'*( (&1!"!
!.!%)%!,
%2 " %&6(24& %(" *$0,
'!*$%!4!,
%2 ) $.%. 6 2)#$ 6.%6(4! & 80245..


        (    )
(%&(4! ) 6(%!". &0& *$)5!". %*%).
   
<!4! $*&') & *'!5!4!,
%2 * %)5"&. ":!(&. $'& 2%6).&'!( (05!4! ": %!. &'!0).
!   
(%&(4!,
$(4!,
0&(!4!.

   
<!4! $*&') & *'!5!4!.
" 
(%&(4!,
%)$(4! %!2.!&. * 1%&. &(&,., *&. $2 '! ) &4) %!. 6 %2 $2 $'! *'& *"* 2 7!
%)$(&, #&& 68(7!" 2&'!0(&. ! %!.!,
"!#!6#'!2" %2 * $&*!0&". & #6..
"      
   
<!4! $*&') & *'!5!4!,
*'!5!4! %& $'!. *! $%&*! %)5"& ":!(& 6 %&6(24) .!*"&8 %&6(2 & $04! ) $0"&,.,
6.'!" ":!( " .1&". 6 *'!5!4! &0& %!64!.
2 " (%!".  $&1& & 802". (%!.!").

2 %& $. %2"&,& .%') 2 #)2) '*" (&2+&(&.
2 " *$!0.,
.": (!7 %&6(!2!"&8 %<!(&"*$&8 !0!.!" " (&*&"&,
%2 " *)#(&..
2 ) $#&". (&*$&8 2&60&,,
%2 " (&*$%!0"&. 2&60&,.,
%2 ) (&*$&. 2&'!0(&. %4!( " #)1&".,
%2 ) $"&. & $"0&6,&"&. 2(2&..
2 * *%!2*(&. 6 %!.6&(4! & " %!%2& & %&6(24& *%!2*( 6 %!.6&(4!,
%2 " 1(+!4) $:!.
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