
322 7720102757116 Чакља 1511 ком 1

322 6770290017 Ланац за снијег 6,50x16 ком 2

322 3970282243 Колица метална са гуменим 
точком ком 2

322 6758289825 Мазалица ручна за маст ком 1

322 7720113288509 Млазница БДН 75 ЈУСЗ. 01.062 ком 5

322 7720113288601 Млазница ИДН 52 ЈУС 3. Ц1 067 ком 13

322 77201132884924 Млазница ЦДН 52 ЈУС 3. Ц1 061 ком

322 7720114441371 Млазница Ц-РВТ/2 ком 2

322 7720113288595 Млазница Л-2 ком 3

322 7720114441411 Млазница МОНСУН ком 1

322 7720114441198 Млазница ПГ-1 ком 1

322 7720114325022 Наставак Б/2Ц ЈУС 3. Ц1.023 ком 15

322 7042290378 Плоча брусна ком 32

322 7042290386 Плоча брусна ком 10

322 7740113289413 Поњава 6.331.0011, 4х1,4м ком 2

322 4345292796 Шљем заштитни пластични ком 8

393 3902108298945 Виљушкар ИНОС ВАД-27 1,5т ком 1

393 3905507482 Виљушкар бочни ком 2

393 3405292427 Агрегат за струју 0,5 W ком 1

322 7710102757000 Уже ЈУС 3. 04.050-4-20 ком 2

393 471531372 Каса метална ком 1

393 4715295957 Ормар метални за гардеробу ком 1

393 4740288659 Подметач за вреће ком 80

393 6425558324758 Славина за воду обична ком 4

393 2316295205 Аутомобил теретни, ТАМ 110 Т75 ком 1

393 3905289094 Дизалица механичка ком 1

393 3905295574 Дизалица ХДАА 6 50 К1Ч ком 1

322 390540959 Дизалица хидраулична 5Т 
са полугом ком 1

322 9525108344473 Канта КАЛ-20 ком 10

351 4591550736 Каца пластична 2000 л ком 2

322 7720114441174 Метлица за гашење пожара ком 18

322 7710102676395 Сјекирица Ј115 204-050-С ком 7

393 7087298158 Лопата метална ком 25

393 4725282774 Сталажа магацинска метална ком 7
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На осно ву чла на 18. ст. 5. и 6. 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), чла на 6. став 1. За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 127/08) 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 ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О ПО СТУП КУ 

УТВР ЂИ ВА ЊА ИС ПУ ЊЕ НО СТИ ПРО ПИ СА НИХ 

УСЛО ВА У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ И 

ЗДРА ВЉА НА РА ДУ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти
про пи са них усло ва у обла сти за шти те и здра вља на ра ду
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 70/08) у чла -
ну 1. ри је чи: “при је по чет ка оба вља ња дје лат но сти” за мје -
њу ју се ри је чи ма: “на кон от по чи ња ња дје лат но сти”.

Члан 2.

У чла ну 2. у ста ву 2. ри је чи: “нај ма ње 15 да на при је по -
чет ка оба вља ња дје лат но сти” за мје њу ју се ри је чи ма: “на -
кон от по чи ња ња дје лат но сти”.

Члан 3.

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: 16-04/3-020-18/11
6. маја 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Пе тар Ђо кић, с.р.
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На осно ву чла на 18. став 1. За ко на о обра зо ва њу од ра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) 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 по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре -
де, на при је длог За во да за обра зо ва ње од ра слих,  д о  н о  с и

П Р О  Г РА М

ОСПО СО БЉА ВА ЊА ЗА ПО СЛО ВЕ ПЧЕ ЛА РА

Члан 1.

Овим про гра мом утвр ђу ју се оспо со бља ва ње за по сло -
ве пче ла ра, ци ље ви про гра ма, на став ни са др жа ји, об лик
из во ђе ња про гра ма, тра ја ње про гра ма и на чин про вје ре,
ка дров ски, ди дак тич ки и про стор ни усло ви за из во ђе ње
про гра ма, оче ки ва ни ре зул та ти, зна ња и вје шти не ко је се
сти чу за вр ша ва њем про гра ма, усло ви за упис, на пре до ва -
ње и за вр ше так про гра ма, као и на чин ева лу а ци је про гра -
ма и по стиг ну ћа у уче њу.




