Петак, 4. децембар 2009.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2071
На основу члана 1 5. став 2. Закона о заштити на раду
("Службени гласник Републике Српске", број 1/08) и чла-на
82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 118/08 и 11/09), министар рада и
борачко-инвалидске заштите д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ И РОКОВИМА ПРЕВЕНТИВНИХ И
ПЕРИОДИЧНИХ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ
ЗА РАД И ПРЕВЕНТИВНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ
ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Правилнику о поступку и роковима превентивних и
периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и
пре-вентивних и периодичних испитивања услова радне
средине ("Службени гласник Републике Српске", бр. 66/08 и
52/09) у члану 3. тачка г) мијења се и гласи:
"г) лифтови за вертикални превоз лица и терета на
електрични и хидраулични погон или други механизова-ни
погон у стамбеним, пословним, јавним и другим објек-тима,
фасадни лифтови, коси лифтови, ски-лифтови, лифтови на
градилиштима, висеће скеле, лифтови за дизање терета у
које није могућ приступ лица, лифтови за инва-лиде".
У истом члану тачка и) брише се, а тачка ј) постаје тачка
и).
Члан 2.
У члану 4. тачка д) мијења се и гласи:
"д) носећа конструкција при најнеповољнијем радном
оптерећењу у оквиру дозвољених деформација (дизалице,
жичаре, лифтови, висеће скеле, подизне платформе)".
У истом члану став 2. мијења се и гласи:
"(2) Превентивни и периодични прегледи и испити-вање
дизалица на електрични и други погон, жичара, лифтова,
висећих скела и подизних платформи врше се у складу са
прописима из заштите на раду, важећим техничким
прописима и упутством произвођача.".
У истом члану додају се ст. 3. и 4., који гласе:
"(3) Под превентивним прегледом и испитивањем
опреме из члана 3. тачка г) у смислу овог правилника сматра
се оцјењивање усаглашености опреме са важећим
техничким прописима и стандардима (атестирање /
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серти-фиковање) прије почетка употребе новоизграђене или
сервисиране опреме.
(4) Под периодичним прегледом и испитивањем опре-ме
из члана 3. тачка г) у смислу овог правилника сматра се
обавезна
повремена
техничка
контрола
опреме
(ин-спекцијски преглед / контрола) у складу са важећим
про-писима.".
Члан 3.
У члану 5. у ставу 2. додаје се нова тачка ђ), која гласи:
"ђ) и остала опрема дефинисана посебним прописом".
У истом члану у ставу 3. додаје се нова тачка м), која
гласи:
"м) и остали инструменти дефинисани посебним
прописом".
У истом члану додају се ст. 4. и 5., који гласе:
"(4) Превентивни и периодични преглед и испитивање
опреме из члана 3. тачка г) у смислу овог правилника мо-же
да обавља правно лице које посједује рјешење надле-жног
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, има
одговарајуће кадрове и опрему прописану према Правилнику
о обавезном атестирању лифтова на електрични погон за
вертикални превоз лица и терета и о условима које морају
испуњавати организације удруженог рада овлашћене за
атестирање тих производа ("Слу-жбени лист СФРЈ", број
27/90).
(5) Рјешење из става 4. овог члана издаје се на период од
двије године.".
Члан 4.
У члану 10. додаје се нови став 3., који гласи:
"(3) За опрему из члана 3. тачка г) у смислу овог
пра-вилника при превентивном прегледу на основу стручног
налаза издаје се атест / сертификат / употребна дозвола, а при
периодичном прегледу стручни налаз представља извјештај о
контроли исправности / оцјењивању.".
Члан 5.
У члану 11. додаје се нова тачка ј), која гласи: "ј) и остале
податке дефинисане посебним прописом". Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".
Број:16-04/3-170-738/09
11. новембра 2009. године
Бања Лука

Министар,
Раде Ристовић, с.р.

