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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу члана 14. Закона о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске, број 1/08 и
13/10),члана 43.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04,
42/05, 118/05), члана 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број:
4/05 и 9/07), Начелник општине Шамац д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о заштити на раду Административне службе општине Шамац
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се: заштита и здравље на раду, на радним мјестима у радној средини, како
и средствима рада у свим просторијама и радним просторима Административне службе општине
Шамац, која служе тој намјени.
Заштита и здравље на раду, као дјелатност од општег интереса,представља обезбјеђење таквих услова
рада којима ће се отклонити или у највећој могућој мјери смањити могућност, настанка повреда на
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Заштита здравља на раду спроводи се на основу Закона о заштити на раду,прописа донесених на
основу закона,овог правилника,техничких прописа и стандарда,упутстава произвођача средстава рада
и опреме која се користи у објектима и радним просторијама,плана мјера заштите здравља на
раду,прописа у области здравствене заштите, хигијене рада,здравственог и пензионог осигурања,
радног права, прописаних и општепризнатих стандарда и норми.
Члан 2.
Заштита и здравље на раду у Административној служби општине Шамац, саставни је дио редовног
процеса рада и заштите радника, организује се, спроводи и унапређује, упоредо са организовањем и
унапређењем процеса рада, уз примјену савремених техничких, образовних, здравствених,
социјалних, правних, економских и других мјера.
У Административној служби Општине, обављају се послови од интереса за Општину и пружа читав
низ услуга грађанима.
II - ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 3.
За обављање послова заштите и здравља на раду у Административној служби општине Шамац,
рјешењем о раду, одређен је један радник у Служби цивилне заштите (у даљем тексту: „радник за
заштиту и здравље на раду“).
Члан 4.
Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста у
Административној служби Општине,за радника из претходног члана овог правилника,утврђено је
радно мјесто: „Виши стручни сарадник за организацију, планирање и мјере ЦЗ, заштиту на раду и
противпожарну заштиту“,инжењер,са једном годином радног искуства, са положеним стручним
испитом за обављање послова из области заштите на раду и са положеним испитом за рад у органима
управе.
Радник из претходног става овог члана, непосредно је одговоран руководиоцу Службе цивилне
заштите, односно Начелнику Одјељења за општу ууправу.
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Члан 5.
Административна служба Општине ће раднику за заштиту и здравље на раду,омогућити независно и
самостално обављање послова и приступ свим потребним подацима у области заштите и здравља на
раду. Административна служба ће раднику за заштиту и здравље на раду,на захтјев,обезбиједити
усавршавање знања у области заштите и здравља на раду.
Члан 6.
Радник за заштиту и здравље на раду обавља сљедеће послове:
· учествује у припреми Правилника о заштити на раду;
· организује превентивне и периодичне прегледе испитивања средстава за рад и услова радне средине;
· врши контролу, даје савјете у погледу планирања, избора, коришћења и одржавања средстава за рад,
опасних материја, средстава и опреме за личну заштиту;
· учествује у опремању и уређивању радног мјеста, ради остваривања безбједних и здравих услова
рада;
· предлаже мјере за побољшање услова рада, нарочито на радном мјесту са повећаним ризиком;
· прати и контролише примјену мјера за заштиту и здравље на раду;
· припрема упутства за безбједан рад и контролише њихову примјену;
· прати стање у вези повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом, утврђује
њихове узроке и припрема извјештаје са приједлозима мјера за њихово отклањање;
· сарађује и координира рад са службом медицине рада о свим питањима у области заштите здравља
на раду;
· покреће иницијативу за забрану рада на радном мјесту или употребу средстава за рад и опреме у
случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље радника;
· писмено обавјештава непосредног руководиоца о потреби забране рада на радном мјесту када утврди
непосредну опасност по живот или здравље радника;
· води евиденцију у области заштите и здравља на раду;
· разматра иницијативе запослених и предузима мјере у складу са законом;
· сарађује са инспекцијом рада при вршењу надзора, пружању потребних информација и обавјештења,
достављању извјештаја, врши пријављивање смртних, колективних, тешких повреда и опасних појава.
Члан 7.
За обављање појединих послова заштите и здравља запослених, Административна служба Општине
ангажоваће службу медицине рада.
Послови које ће за потребе Административне службе Општине обављати служба медицине рада су:
· учешће у идентификацији и процјени ризика на радном мјесту и у радној средини;
· упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом;
· утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези са радом;
· оцјењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да испуњавају запослени за
обављање одређених послова на радним мјестима са повећаним ризиком или за руковање одређеном
опремом за рад;
· врши претходне и периодичне љекарске прегледе радника на радним мјестима са повећаним ризиком
и о томе израђује извјештаје;
· даје савјете при избору другог одговарајућег посла, према здравственој способности радника;
· даје савјете у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја, средстава и опреме за
личну заштиту на раду, са здравственог аспекта;
· непосредно сарађује са радником за заштиту и здравље на раду.
Извјештаји о љекарским прегледима запослених су повјерљиве природе, под надзором су службе
медицине рада, могу се достављати другим лицима само уз писмену сагласност запосленог на кога се
односе и не могу се користити у сврху дискриминације.
Члан 8.
Претходне и периодичне љекарске прегледе запослених може да врши служба медицине рада, која
има прописану опрему, просторије и стручни кадар.
Служби медицине рада, коју Административна служба Општине ангажује, обезбједиће се услови за
самостално обављање послова из области заштите и здравља на раду.
III - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 9.
Право на заштиту и здравље на раду у Административној служби Општине имају:
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· запослени који су у радном односу на неодређено и одређено вријеме;
· приправници;
· лица која су на стручном оспособљавању (волонтери );
· ученици и студенти који су на практичној обуци и
· сва друга лица, која се по било ком основу рада, налазе у просторијама и радним просторима
Административне службе Општине.
Члан 10.
Права и обавезе запослених из заштите и здравља на раду су:
· да се прије почетка рада у Административној служби, запослени упозна са мјерама заштите и
здравља на раду, на радном мјесту на које је распоређен и да се оспособљава за њихово провођење;
· да непосредном руководиоцу даје приједлоге, примједбе и обавјештења о питањима везаним за
заштиту и здравље на раду;
· да захтијева од непосредног руководиоца и радника за заштиту и здравље на раду (ако то
технолошки процес рада захтијева), додатна упутства и упознавања за рад на безбједан начин;
· да обави прописани љекарски преглед на који га упућује Административна служба;
· да ради на радном мјесту ако је, на основу извјештаја службе медицине рада, утврђено да је
здравствено способан за рад на том радном мјесту;
· да примјењује прописане мјере за безбједан рад и да намјенски користи средства за рад;
· да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да
не би угрозио своје здравље, као и здравље других запослених;
· да прије почетка рада прегледа своје радно мјесто, да у случају уочених недостатака, одмах
обавијести свог непосредног руководиоца и радника за заштиту и здравље на раду;
· да о свакој појави која би на радном мјесту могла угрозити његову заштиту и здравље на раду или
заштиту и здравље других запослених, одмах обавијести свог непосредног руководиоца и радника за
заштиту и здравље на раду;
· да пријави раднику за заштиту и здравље на раду сваку повреду на раду, као и професионално
обољење или обољење у вези са радом;
· да прије напуштања радног мјеста, остави радно мјесто и средства рада у стању које не угрожава
друге запослене;
· да сарађује са својим непосредним руководиоцем, радником за заштиту и здравље на раду у циљу
спровођења прописаних мјера заштите и здравља на раду;
· да, ако му пријети непосредна опасност по живот или здравље, предузме мјере у складу са својим
знањем и техничким средствима, која су му на располагању на отклањању непосредне опасности;
· уколико није у стању да отклони непосредну опасност,радник ће напустити радно мјесто,односно
радну средину и о томе обавијестити непосредног руководиоца и радника за заштиту и здравље на
раду.
Члан 11.
Запослени има право да одбије да ради:
· ако му пријети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане
мјере за заштиту и здравље на раду, на његовом радном мјесту, све док се те мјере не обезбиједе;
· ако му Административна служба не обезбједи прописани љекарски преглед или ако се на љекарском
прегледу утврди, да не испуњава прописане здравствене услове за рад на том радном мјесту;
· ако у току оспособљавања за безбједан и здрав рад, није упознат са свим врстама ризика (и са
мјерама за њихово отклањање) на свом радном мјесту;
· дуже од пуног радног времена или да ради ноћу, ако би такав рад (према оцјени службе медицине
рада) могао да погорша његово здравствено стање;
· на средству за рад на којем нису примијењене прописане мјере за заштиту и здравље на раду.
Члан 12.
У случајевима из претходног члана овог правилника, запослени ће се писмено обратити захтјевом
свом непосредном руководиоцу и раднику за заштиту и здравље на раду, за предузимање мјера, које
би по његовом мишљењу требало спровести.
Ако непосредни руководилац или радник за заштиту и здравље на раду, не поступе по захтјеву из
претходног става овог члана, у року од осам дана од дана пријема захтјева, запослени има право да
поднесе захтјев инспекцији рада.
У случајевима када запослени одбије да ради, а Административна служба сматра да захтјев радника из
става 1.овог члана није оправдан,радник за заштиту и здравље на раду ће одмах обавијестити
инспекцију рада.
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Члан 13.
За повреде радних обавеза, из члана 10. овог Правилника, запослени је одговаран сходно одредбама
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице локалне самоуправе,
односно Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника Административне службе
општине Шамац.
IV-ПРАВА,ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ,НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА,
ШЕФОВА СЛУЖБИ И ОДСЈЕКА
Члан 14.
Начелник Општине, у складу са Законом о заштити на раду, врши сљедеће послове из заштите и
здравља на раду:
· доноси Правилник о заштити на раду;
· писменим актом одређује радника за обављање послова заштите и здравља на раду;
· доноси План и програм мјера заштите и здравља на раду, у оквиру плана рада или посебног плана;
· обезбјеђује потребна финансијска средства за спровођење и унапређивање заштите и здравља на
раду;
· разматра и усваја Извјештаје из области заштите и здравља на раду, које подноси радник за заштиту
и здравље на раду;
· разматра и анализира, сваки смртни случај, колективну несрећу и теже повреде на раду, предузима
мјере и покреће поступак за утврђивање одговорности;
· доноси Наредбу о заустављању сваке врсте рада, која представља непосредну опасност за живот и
здравље запослених.
Члан 15.
Начелник Одјељења за општу управу, обавља сљедеће послове из заштите и здравља на раду:
· организује извршење послова заштите и здравља на раду;
· обезбјеђује превентивне мјере у процесу рада, ради заштите живота и здравља запослених;
· обезбјеђује у радним просторијама, канцеларијама и радним просторима, услове рада, који
одговарају законским прописима и стандардима;
· извршава и организује, извршење мјера инспекције заштите на раду и радника за заштиту и здравље
на раду;
· одлучује о ангажовању овлашћених организација са лиценцом, ради спровођења превентивних и
периодичних прегледа и испитивања;
· упућује приједлог Начелнику за заустављање сваке врсте рада на оруђу и опреми за рад, радној
средини и средствима личне заштите, уколико она представљају непосредну опасност за живот и
здравље радника;
· упозорава друга лица, која се по било ком основу налазе у објекту Административне службе, на
опасна мјеста и штетности, на мјере заштите, уколико таквих мјеста и штетности има.
Члан 16.
Начелници одјељења, шефови служби и одсјека, сваки у својој организационој јединици, одговорни су
и задужени, за примјену мјера заштите и здравља на раду, а нарочито за:
· правилну и намјенску употребу средстава и опреме за рад и средстава за личну заштиту у својој
организационој јединици;
· провођење Наредбе о стављању ван употребе средстава и опреме за рад, радних просторија и
средстава за личну заштиту, ако иста представљају опасност за живот или здравље запослених;
· упознавање запослених у организационој јединици, са опасностима и штетностима присутним на
њиховим радним мјестима, о провођењу одговарајућих мјера за заштиту и здравље на раду, уз
стручну помоћ радника за заштиту и здравље на раду;
· предузимање мјера у случају да их запослени, или лице задужено за заштиту и здравље на раду,
обавијести о уоченом недостатку на средству рада и у радној средини;
· предлаже премјештање запослених на друго радно мјесто, ако се, у поступку периодичног љекарског
прегледа, утврди да исти не испуњавају посебне здравствене услове за обављање послова на радном
мјесту;
· пресдлаже распоређивање на друге одговарајуће послове, инвалида рада, професионално обољелих,
старијих запослених са умањеном радном способношћу и жена за вријеме трудноће, ако раде на
средствима рада и у радној средини која угрожава њихово здравље;
· покретање поступка код Начелника Општине за одговорност запосленог, ако овај не извршава или на
други начин не проводи обавезе из заштите и здравља на раду;
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· предузимање мјера у сарадњи са радником за заштиту и здравље на раду, у случајевима када их
запослени обавијести о уоченим недостацима на радном мјесту и у радној средини;
· омогућавање инспекцијског надзора у објекту или радној просторији у којој руководе процесом рада.
V - ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 17.
Оспособљавање запослених за безбједан и здрав рад, врши се:
· приликом заснивања радног односа;
· приликом премјештаја на друге послове;
· приликом увођења нове технологије или нових средстава рада;
· приликом промјене процеса рада који проузрокује промјену мјера за безбједан и здрав рад;
· у току оспособљавања, за безбједан и здрав рад, запослени се упознаје са свим врстама ризика на
свом радном мјесту и о конкретним мјерама за заштиту и здравље на раду.
Члан 18.
Оспособљавање запослених, за безбједан и здрав рад, проводи се у току радног времена, на радном
мјесту запосленог, о трошку Административне службе. Оспособљавање запослених, за безбједан и
здрав рад, обавља се теоријски и практично.
Члан 19.
У случају да у радним просторијама Административне службе Општине (на основу уговора,
споразума или по неком другом основу), рад обављају радници другог послодавца, радник за заштиту
и здравље на раду и непосредни руководиоци из члана 4. овог правилника, оспособиће те раднике за
безбиједан и здрав рад. Радник за заштиту и здравље на раду и непосредни руководиоци из члана 4.
овог правилника, упозориће свако лице, које се по било ком основу налази у просторијама и радним
просторима Административне службе Општине, на опасна мјеста или штетности по здравље, на мјере
заштите које то лице мора примијенити, ако таквих опасности или штетности има.
Члан 20.
Додатно оспособљавање, за безбједан и здрав рад, врши се у случају увођења нове технологије, путем
обавјештења, упутстава или инструкција у писаној форми.
Радник за заштиту и здравље на раду ће писмено обавијестити: радницу за вријеме трудноће, радника
млађег од 18 година и радника са смањеном радном способношћу, о резултатима процјене ризика на
њиховим радним мјестима и о мјерама заштите којима се ти ризици отклањају.
Радник за заштиту и здравље на раду ће видно обиљежити, истакнути ознаке и обавјештења, за
заштиту и здравље на раду,правце кретања и дозвољена мјеста задржавања у објекту
Административне службе.
VI - ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊА
Члан 21.
Радник за заштиту и здравље на раду води и чува евиденције о:
· запосленима, оспособљеним за безбједан и здрав рад;
· радним мјестима са повећаним ризиком, запосленима распоређеним на та радна мјеста и о
љекарским прегледима тих запослених;
· повредама на раду, професионалним обољењима и о болестима у вези са радом;
· извршеним прегледима, испитивањима средстава рада, средстава и опреме за личну заштиту на раду
и услова радне средине;
· опасним материјама које се користе у току рада;
· пријавама инспекцији рада и надлежним органима за унутрашње послове.
Евиденције из става 1. овог члана, воде се на обрасцима које је прописало Министарство рада и
борачко инвалидске заштите.
Члан 22.
Радник за заштиту и здравље на раду дужан је одмах,а најкасније у року од 24 часа од настанка,
усмено и писмено, пријавити надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове,
сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду,као и опасну појаву која би могла угрозити
заштиту и здравље запослених.
Радник за заштиту и здравље на раду ће, најкасније у року од три радна дана од дана сазнања,
пријавити надлежној инспекцији рада, професионално обољење, односно обољење у вези са радом
запосленог.
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Члан 23.
Радник за заштиту и здравље на раду ће на захтјев инспекције рада, доставити Извјештај о стању
заштите и здравља на раду, као и о спроведеним мјерама.
Радник за заштиту и здравље на раду ће Министарству рада и борачко инвалидске заштите, доставити
податке о повредама на раду,професионалним обољењима,обољењима у вези са радом и о
инвалидима рада.
VII - ПОСЕБНА ЗАШТИТА ЖЕНА, РАДНИКА МЛАЂИХ ОД 18 ГОДИНА И ЗАПОСЛЕНИХ СА
УМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ
Члан 24.
Жени за вријеме трудноће, ради заштите од ризика који би могли угрозити остваривање материнства,
не може се наредити прековремени рад и рад ноћу.
На основу мишљења службе медицине рада, жена за вријеме трудноће распоређује се на друге
послове који не угрожавају остваривање материнства, а који одговарају њеној стручној спреми и
радним способностима.
Члан 25.
Радник млађи од 18 година, ради очувања несметаног психофизичког развоја, не може се распоредити
на радно мјесто са повећаним ризиком, на прековремени рад, нити рад ноћу.
Радници из претходног става овог члана, писмено ће бити обавијештени о резултатима процјене
ризика на њиховим радним мјестима и о мјерама заштите којима се ти ризици отклањају.
Члан 26.
Ради заштите инвалида, професионално обољелих лица, очувања радне способности старијих
запослених у границама примјереним њиховој животној доби, од даљег оштећења здравља и умањења
њихове радне способности, Административна служба ће прилагодити радни процес, радну средину и
средства за рад, тјелесним и психичким могућностима тих запослених.
Запослени из претходног става овог члана имају право да се распореде на друге одговарајуће послове,
који одговарају њиховој преосталој радној способности и стручној спреми,као и право на
преквалификацију и доквалификацију.
VIII – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОРГАНИМА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА
Члан 27.
Административна служба је дужна инспектору рада у току вршења инспекцијског надзора, омогућити
улазак у објекте и просторије у свако доба када има запослених на раду.
Административна служба ће одредити најмање једног радника који ће инспектору рада, пружати
потребне информације и обавјештења, давати податке, акте и документацију.
Административна служба ће у року који одреди инспектор рада, предузети наложене мјере и
отклонити недостатке или неправилности.
Административна служба ће у року од три дана, од истека рока за отклањање утврђеног недостатка
или неправилности,писмено обавијестити инспектора рада о извршењу наложене мјере.
Члан 28.
Административна служба ће најмање осам дана прије почетка рада, обавијестити надлежну
инспекцију рада, о почетку рада сваке одвојене организационе јединице и о свакој промјени процеса
рада, уколико се тим промјенама мијењају услови рада.
Административна служба ће доставити надлежној инспекцији рада, Елаборат о уређењу градилишта,
уз извјештај о почетку рада, за радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта, односно
промјени технолошког процеса, ако се ти радови изводе дуже од седам дана.
За испуњење обавезе из претходног става овог члана, уговором о извођењу радова, Административна
служба може задужити извођача радова.
IX - ЗАБРАНА ПУШЕЊА
Члан 29.
У свим радним просторијама Административне службе Општине, пушење је забрањено.
За провођење одредбе из претходног става овог члана, одговоран је непосредни
руководилац.Пушење у објектима дозвољено је само у просторијама и на мјестима која су одрeђена и
опремљена за ту намјену и прописно обиљежена.
Радник за заштиту и здравље на раду у сарадњи са непосредним руководиоцима запослених, на
видним мјестима, обезбиједиће постављање упозорења о забрани пушења.
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X - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД И УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ
Члан 30.
За превентивне и периодичне прегледе, испитивања средстава за рад, услова радне средине,
Административна служба ће ангажовати овлаштени правни субјект са лиценцом у складу са законом.
О извршеном прегледу и испитивању, ангажовани правни субјект издаје стручни налаз, са утврђеним
стањем и вриједностима измјерених величина,посебно исказаним утврђеним недостацима и
неправилностима,са закључком да ли је средство за рад и радна средина безбједна.
Члан 31.
Превентивним и периодичним прегледима и испитивањима средстава за рад, провјерава се и
утврђује: да ли су на средствима за рад, која се користе у процесу рада, примјењене мјере заштите и
здравља на раду, утврђене прописима у области заштите и здравља на раду, техничким прописима,
стандардима и упутствима произвођача.
(1) Средства и опрема за рад
Ватродојавни систем
-преглед и испитивање централе, јављача пожара, резервног
напајања и сигнализације по упутству произвођача;
Електро и громобранске инсталације
-преглед и испитивање једном у 3 године;
Средства и опрема за рад
-преглед, испитивање и употребна дозвола
једном у 3 године.
(2) Радна средина
Превентивним и периодичним испитивањима, услова радне средине, провјерава се и утврђује: да ли
су на радном мјесту у радној средини, примијењене мјере заштите и заштите здравља на раду, и то:
микроклима, физичко-хемијске штетности, физичке штетности, освјетљеност и биолошке штетности.
Испитивања из претходног става овог члана врше се у свим објектима Административне службе
Општине у љетном и зимском периоду, сваке три године.
XI - ЉЕКAРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Члан 32.
Радник не може засновати радни однос прије него што докаже да, поред стручних и других услова,
има и одговарајуће здравствене и психофизичке способности, за обављање послова због којих заснива
радни однос.
Здрaвствену и психофизичку способност за обављање одрeђених послова, радник доказује
одговарајућим љекарским увјерењем, издатим од одговарајуће надлежне здравствене организације,
које не може бити старије од 6 мјесеци.
Члан 33.
Здравствени прегледи обављају се прије ступања на посао и касније у току рада, a зависно од
категорије одређени су обими и рокови прегледа.
Редовни:
- запослени на радним мјестима са нормалним условима рада (једном у три године);
- запослени, распоређени на радна мјеста са повећаним ризиком (једном годишње);
Ванредни:
- након појаве чешћих обољења код одређених категорија радника.
XII - СЛУЖБЕНЕ И РАДНЕ УНИФОРМЕ И СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ
Члан 34.
Запослени Административне службе општине Шамац, дужни су приликом обављања послова да носе
униформу, која је прописана овим правилником.
За припаднике Комуналне полиције, врста, састав, боја, крој и вријеме трајања униформе, наведене у
следећој табели, прописана је Правилником о униформи припадника Комуналне полиције.
Члан 35.
Вријеме ношења зимске униформе, по правилу је од 16. октобра до 30. априла наредне године, а
љетне униформе од 01. маја до 15. октобра текуће године.
Другачије вријеме ношења може одредити Начелник у зависности од климатских услова.
Рок трајања униформи, рачуна се од дана кад их радник прими на употребу.
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Члан 36.
Није дозвољено комбиновано ношење дијелова зимске и љетне униформе или дијелова униформи и
цивилног одијела.
Такође, није дозвољена промјена боје и кроја појединих дијелова униформе.
Члан 37.
Средства и опрема за личну заштиту на раду обезбјеђују се запосленима, који су за вријеме рада
изложени одређеним врстама опасности и штетности.
Радна мјеста на којима су запослени обавезни користити средства и опрему за личну заштиту, рокови
трајања, врсте и количине средстава, наведена су у наредној табели.
ТАБЕЛА: 1. РАДНЕ И СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ И ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА
ЗАПОСЛЕНИХ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
РЕД.
БРОЈ

1.

2.

НАЗИВ РАДНОГ
МЈЕСТА

Возач

Портир

НАЗИВ

КОЛИЧИНА
/ком,компл.,пар/

РОК
ТРАЈАЊА
/год/

Одијело зимско

1

2

Панталоне зимске

1

2

Одијело љетно

1

2

Панталоне љетне

1

2

Јакна (кратка и дуга)

1

3

Кошуља дугих рукава

3

2

Кошуља кратких рукава

3

2

Џемпер

1

2

Кравата

2

2

Ципеле

1

2

Каиш за панталоне

1

4

Радни мантил

1

2

Рукавице радне

1

1

Одијело зимско

1

2

Панталоне зимске

1

2

Одијело љетно

1

2

Панталоне љетне

1

2

Јакна (кратка и дуга)

1

3

Кошуља дугих рукава

3

2

Кошуља кратких рукава

3

2

Кравата

2

2

Каиш за панталоне

1

4

Ципеле љетне

1

2

Ципеле зимске

1

2
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Економ-Домар

Достављач поште

Архивар

Кафе- кухарица

Спремачица

Радник Цивилне
заштите

Радни мантил

1

2

Одијело радно

1

1

Јакна зимска - радна

1

2

Радни мантил

1

1

Ципеле љетне - радне

1

2

Ципеле зимске - радне

1

2

Рукавице радне

3

1

Наочале брусачке

1

2

Одијело зимско

1

2

Панталоне зимске

1

2

Одијело љетно

1

2

Панталоне љетне

1

2

Јакна (кратка и дуга)

1

3

Кошуља дугих рукава

3

2

Кошуља кратких рукава

3

2

Џемпер

1

2

Кишни мантил

1

3

Кравата

2

2

Ципеле љетне

1

2

Ципеле зимске

1

2

Каиш за панталоне

1

4

Торба за доставу

1

3

Радни мантил

1

2

Рукавице радне

1

2

Радни мантил

2

1

Боросане

1

1

Рукавице гумене

2

1

Радни мантил

1

1

Боросане

1

1

Рукавице гуменее

4

1

Комбинезон зимски

1

2

Комбинезон љетни

1

2

Јакна зимска (дуга)

1

3

Ципеле заштитне

1

2
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9.

10.

Инспектор

Радник
Комуналне
полиције

Гумене чизме

1

2

Кишни мантил-пелерина

1

3

Одијело зимско

1

2

Панталоне зимске за мушкарце

1

2

Сукња зимска

1

2

Одијело љетно

1

2

Панталоне љетне за мушкарце

1

2

Сукња љетна

1

2

Јакна зимска (дуга)

1

3

Јакна љетна (кратка)

1

3

Кошуља дугих рукава

3

2

Кошуља кратких рукава

3

2

Џемпер

1

2

Кишни мантил

1

3

Кравата

2

2

Ципеле зимске

1

2

Ципеле љетне

1

2

Каиш за панталоне

1

4

Службена торба

1

3

Виндјакна зимска(кратка и дуга) 1

2

Виндјакна љетна (кратка)

1

2

Панталоне зимске за мушкарце

2

2

Панталоне љетне за мушкарце

2

2

Панталоне зимске за жене

1

2

Панталоне љетне за жене

1

2

Сукња зимска

1

2

Сукња љетна

1

2

Шапка

2

2

Кошуља дугих рукава

2

1

Кошуља кратких рукава

2

1

Џемпер

1

2

Кишни мантил-пелерина

1

3

Кравата

4

2

Кожне рукавице

1

3
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Шал

1

2

Каиш за панталоне

1

4

Зимске чизме

1

2

Плитке ципеле

1

1

Зимске чарапе за мушкарце

2

1

Зимске чарапе за жене

3

1

Љетне чарапе за мушкарце

2

1

Љетне чарапе за жене

3

1

Члан 38.
Набавку и задужење запослених униформама, личним заштитним средствима и опремом, врши
Економ и Виши стручни сарадник за организацију,планирање и мјере ЦЗ,заштиту на раду и
противпожарну заштиту.
Униформе и средства за личну заштиту, не смију се користити послије радног времена у приватне
сврхе и на начин који није у складу са њиховом намјеном. Запослени који је задужен средством и
опремом за личну заштиту, дужан их је редовно чистити и одржавати.
Члан 39.
Замјена појединих дијелова униформе врши се по истеку рока трајања,прописног овим правилником.
Прије истека рока, замјена се може вршити само у случајевима оштећења или потпуног уништења,
које се није могло избјећи приликом обављања послова и радних задатака.
Престанком рада, запослени је дужан вратити униформу којој није истекао рок трајања.
XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Са даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о заштити на раду у
Општинској управи Шамац број: 01-022-15/04 од 15.03.2004. године.
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022- 64 /11
15.03.2011.године
Шамац
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник, с.р.

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Након сравњивања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о преносу права коришћења на
некретнинама у својини општине Шамац на КП «Водовод и канализација» а.д. Шамац бр. 07-02259/11 од 28.фебруара 2011.године("Службени гласник општине Шамац",бр.5/11) поткрала грешка,па
на основу члана 106.став 3.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10),Секретар Скупштине општине Шамац,даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о преносу права коришћења на некретнинама у својини
општине Шамац на КП «Водовод и канализација» а.д. Шамац
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1. У Одлуци о преносу права коришћења на некретнинама у својини општине Шамац на КП
«Водовод и канализација» а.д. Шамац бр.07-022-59/11 од 28.фебруара 2011.године("Службени
гласник општине Шамац",бр.5/11),у члану 1. додаје се: «к.ч.број 218/27 «савуље» њива 3 класе у
површини од 155 m2».
2. Ову Исправку објавити у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-59/11
15. март 2011.
Шамац

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
58. Правилник о заштити на раду Административне службе општине Шамац

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
59. Исправка Годишњег плана одржавања,заштите,реконструкције и изградње локалних
путева и улица у насељеним мјестима на подручју општине Шамац за 2011.годину

Сриједа,16.март 2011.године-Службени гласник општине Шамац-Број 6/11
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића
број 4.Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Главни и
одговорни уредник:Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић дипл.
правник. Телефон:054/611-229, 611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620-300.
"Службени гласник општине Шамац" излази по потреби.Жиро рачун:Орган управе
општине Шамац 562-011-00001661-17.

