Члаи 6.

ПРАВИЛНИК

(Наставна средства)

O ОСПОСОБЉАВАЊУ ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ

(1) Приликом обуке користе се сљедећа средства и помагала:
a) санитетски материјал и приручна средства за
имобилизацију,

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

b) комплет прве помоћи за возило, са прописаним садржајем,
c)

Члан1.
(Предмет)

d) шеме, односно слике или цртеже повреда и упутства за
пружање прве помоћи,

Овим Правилником прописују се услови и начин
оспособљавања кандидата за возаче возила на моторни погон / у
даљњем тексту: кандидати / из наставног предмета пружања прве
помоћи, услови које требају испуњавати организације које изводе
обуку за оспособљавање пружања ирве иомоћи, начин
оспособљавања и програм и начин полагања испита, услови које
требају испуњавати кадрови који обављају оспособљавање и
провјеру осиособљености за пружање прве помоћи, потребна
документација и врста и начин вођења потребних евиденција,
накнаде, начин контроле квалитета оепособљавања и провјере
оспособљености за пружање прве помоћи.
II - ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Члан 2.
(Надлежност)
( 1 ) Оспособљавање пружања прве помоћи организује Друштво
Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Црвени крст/криж БиХ), a проводе организације енти
тета, кантона и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Брчко Дистрикт), овлаштене од органа
надлежног за здравство.
(2) Уз захтјев за одобраваље обављања послова оспособ-љавања
пружања прве помоћи сс доставља:

b) Доказ о испуњавању услова из чл. 5. и 6. овог
Правилника,
Наставни плаи и програм. no наставним једишша.ча.
Члан
3.
(Обука)

доктор

медицине

(у даљњем

тексту:

(3) Обука je обавезна и изводи се истовремено у групи од
најмање три, a највише грвдесет кандидата.
(4) Обука се састоји нз:
a)

(2) Поред наведеног у ставу 1. овог члана, могу се користити и
техничка помагала: ТВ, видео, ДВД, видео пројектор, графоскоп,
симулатори реанимације, комплети и др.
(3) У кабинету се не може користити професионална медицинска
опрема, крамерова шина, професионална носилаисл.
Члан 7.
(Мјесто обуке)
(1) Црвени крст/криж БиХ, код којег je кандидат започео обуку,
дужан je исту окончати у року од двадесет дана од дана
започињања.
(2) Кандидат који прекине обуку има право да je настави у истој
организацији, ако од дана почетка до дана наставка обуке није
прошло више од годину дана.
(3) Кандидат који, због запослења, студирања или других оправдашк
разлога, борави ван свог пребивалишта дуже од шест мјесеци,
може обавити обуку у Црвеном крсту/крижу БиХ општине у
којој тренутно борави.
Члан 8.
(Праћење обуке)

(2) 0 завршеној обуци Црвени крст/криж БиХ кандидату издаје
потврду на обрасцу који je прилог број 3. и чини саставни дио
овог Правилника.
III - ИСПИТ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

( 1 ) Оспособљавање пружања прве помоћи обавља се кроз обуку
пружлња прпс помоћи ( у даљњем тексту:обука), no пријави
кандидата, у складу са наставним иламом и •ирограмом који
je прилог број l. и чини саставни дио овог Правилника.
(2) Обуку обавља
предавач).

e) приручници, брошуре са тест питањима, књиге и др.

( 1 ) О току обуке предавач води Дневник, на обрасцу који je прилог
број 2. и чини саставни дио овог Правилника.

a) Рјешење о упису у регистар надлежног органа,

c)

лутку/е за реанимацију и средства за чишћење и
дезинфеКцију лутке,

Члан
9.
(Пријава испита)
( 1 ) Пријава за полагање испита из пружања прве помоћи подноси се
у року од тридесет дана од дана завршетка обуке, на обрасцу који
je прилог број 4. и чини саставни дио овог Правилника.
(2) Дан и вријеме одржавања испита из пружања прве помоћи
утврђује надлежни Црвени крст/криж БиХ.
(3) Испит из пружања прве помоћи полаже се на подручју општине у
којој кандидат има пребивалиште или боравиште и која има
комисију за полагање прве помоћи.

теоретског дијела. који траје шест школских сати и

b) практичног дијела, који траје три школска сата.

Члан 10.
(Садржај испита)

Члан 4.
(Накнада)
( 1 ) Износ накнаде за оспособљавање и полагање испита из прве
помоћи je јединствен на цијелом подручју Босне и
Херцеговине.
(2) Висину накнаде. намјену средстава и њену расподјелу
утврђује Предсједништво Друштва Црвеног крста/крижа
БиХ."

(2) Теоретски дио састоји се од укуино двадесет питања, са
опцијским одговорима и траје четрдесет и пет минута.
(3) Практичном дијелу испита може приступити кандидат који je
тачно одговорио на најмање двије трећине питања из теоретског
дијела.
Члан 11.

Члан 5.
(Услови у којима се обавља обука)
(1) Обука се изводи у просторијама које имају:
a) радну површину, no особи. најмање 1,5 m2.
b) радну површину најмање 8 m2 за наставнике,
c ) просторије површине најмање 20 m ,
2

d) гријање собне температуре,
e) природну или вјештачку вентилацију и санитарни чвор,
f)

(1) Испит из прве гтомоћи се. састоји из теоретског и практичног
дијела.

освјетљење од најмање 150 лукса,

g) одговарајући намјештај и опрему, и то:
1) школску плочу или одговарајућу плоча за писање,
2 ) ормаре за наставни прибор, опрему и докумен-. тацију,
3) радне столове и столице с наслоном или столице с
подлогом за писање.

(Провођење испита)
(1) Иепит из аружања прве помоћи обавља доктор медицине.
(2) Испиту могу приступити кандидати који су:
a) обавили обуку из члана 3. овог Правилника,
b) доставили доказ о уплати накнаде за оспособљавање из прве
помоћи.
(3) Испит из пружања прве помоћи лицима повријеђеним у
саобраћајној незгоди не полаже каидидат који има возачку
дозволу било које категорије.
(4) Прије почетка испита идентптет кандидата утврђује се, једним од
идентификационих докумената са сликом.

Члан12
(Оцјена испита)
( 1 ) TOKOM испита исшитивач води a затим потписује Записннк који
je прилогу број 4. и уз њега се прилаже попуњени тестни лист и
потврда о обављеном оспбсобљавању.
(2) Оцјена испита из прве помоћи.утврђују се тако што у посебну
рубрику Дневник теоретске наставе уноси "положио" или "није
иоложио".

Члан 15. (Евиденција испита и
увјерења)
( 1 ) О положеном испиту и издатом увјерењу Црвени крст/ криж БиХ
води регистар, који je прилог број 6 и чини саставни дио овог
Правилиика.

(3) Црвени крст/криж БиХ издаје увјерење о положеном испиту на
обрасцу који je прилог број 5. и чини саставни дио овог
Правилника.

(2) Регистар из сгава i. овог члана садржи: редни број, ирезиме и име
кандидата и име једног родитеља, адресу становања каидидата.
датум и мјесто рођења, јединствени матични број. категорију
односно врсту возила за коју кандидат полаже истшт, датум
полагања и оцјену испита.

Члан 13.
(Поновно полагање и одустајање од испита)

(3) Регистар се закључује на крају сваке календарске године и чува
се као документ трајне вриједности.

( 1 ) Кандидат који не положи испит из прве помоћи, дужан je
поновити обуку из члана З.овог Правилника, о властитом трошку.
(2) Кандидат који одустаие од полагања испита, дужан je о томе
обавијестити надлежни Црвени крст/криж БиХ, најкасније 24
сата прије утврђеног почетка испита.
(3) У случају из става 2. овог члана, на захтјев кандидата, одредиће
се накнадно полагање испита.
IV - ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 14.
(Документацпја)
( 1 ) Документацију чине, пријава кандидата за обуку, дневник обуке,
потврда о завршеној обуци, записник о времену и мјесту
одржавања теоретског и практичног дијела нспита и увјерење о
положеном испиту.
(2) Документација се чува најмање двије године.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе сви
прописи који су уређивали материју која je предмет овог Правилника.
Члан 17.
( 1 ) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном гласнику БиХ".
(2) Овај Правилник објављује се и у службеним гласилима ентитета
и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговнне.
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