ства и опрему за личну заштиту на раду, и да
у случају уочених недостатака одмах оба
вијести послодавца или друго овлашћено
лице.
Радник има право да одбије да ради:
 ако му пријети непосредна опасност по жи
вот и здравље због тога што нису спроведе
не прописане мјере за заштиту и здравље на
радном мјесту на које је одређен, све док се
те мјере не обезбиједе.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ
РАДНИКА
 Право и дужност радника је да се прије
почетка рада упозна са мјерама заштите и
здравља на раду на пословима или на рад
ном мјесту на које је одређен, као и да се
оспособљава за њихово спровођење.
 Радник је дужан да примјењује прописане
мјере за безбједан и здрав рад, да намјен
ски користи средства за рад и опасне ма
терије, да користи прописана средстава и
опрему за личну заштиту на раду и да са
њима пажљиво рукује, да не би угрозио
своју заштиту и здравље, као и заштиту и
здравље других лица.
 Прије почетка рада, радник је дужан да
прегледа своје радно мјесто, укључујући
и средства за рад која користи, као и сред

Послодавац је дужан да одмах, а најкасније
у року од 24 часа од настанка, усмено и пи
сано пријави надлежној инспекцији рада и
надлежном органу за унутрашње послове
сваку смртну, колективну или тешку повре
ду на раду, као и опасну појаву која би мо
гла да угрози заштиту и здравље радника.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
CALL CENTAR: +387 (0) 51 334 609
Сектор инспекције рада и заштите на раду
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука
Т: +387 (0) 51 334 609 | Ф: +387 (0) 51 307 955
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ БАЊА ЛУКА
Вељка Млађеновића бб
Т: +387 (0) 51 334 650 | Ф: +387 (0) 51 450 272
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ДОБОЈ
Светог Саве бр. 20
Т: +387 (0) 53 236 501 | Ф: +387 (0) 53 236 503
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ПРИЈЕДОР
Академика Јована Рашковића бр. 10
Т: +387 (0) 52 211 125 | Ф: +387 (0) 52 212 784
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ БИЈЕЉИНА
Сремска бр. 2
Т: +387 (0) 55 294 720 | Ф: +387 (0) 55 294 710
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Сердар Јанка Вукотића бр. 1
Т: +387 (0) 57 201 250 | Ф: +387 (0) 57 201 191
ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ТРЕБИЊЕ
Републике Српске бр. 33
Т: +387 (0) 59 273 080 | Ф: +387 (0) 59 225 088

ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
ПОСЛОДАВЦА –
ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Послодавац је дужан да:
 раднику обезбиједи рад на радном
мјесту и у радној средини на/и у којима су спроведене мјере заштите и
здравља на раду и одговоран је за непримјенивање тих мјера.
 обезбиједи да радни процес буде прилагођен тјелесним и психичким могућностима радника, а радна средина,
средства за рад и средства и опрема за
личну заштиту на раду буду уређени,
односно произведени и обезбијеђени
да не угрожавају заштиту и здравље
радника и других лица.
 приликом организовања рада и радног процеса обезбиједи превентивне
мјере ради заштите живота и здравља
радника, као и да за њихову примјену обезбиједи потребна финансијска
средства.
 да донесе акт о процјени ризика за сва
радна мјеста у радној средини

ГРАДИМО БЕЗБЈЕДНО!

ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ
ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА

• давања предности колективним над поје
диначним мјерама заштите и здравља на
раду,
• одговарајућег оспособљавања радника
за безбједан и здрав рад и издавање упут
става за рад на сигуран начин.

ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ
ГРАДИЛИШТА
Извођач радова који изводи радове на из
градњи или реконструкцији грађевинског
објекта или врши промјену технолошког
процеса дуже од седам дана, дужан је да из
ради прописан елаборат о уређењу гради
лишта који уз извјештај о почетку рада дос
тавља надлежној инспекцији рада.

Превентивне мјере обезбјеђује послодавац
полазећи од сљедећих начела:
• избјегавања ризика,
• процјене ризика који се не могу избјећи
на радном мјесту,
• отклањања ризика на њиховом извору
примјеном савремених техничких рје
шења,
• прилагођавања рада и радног мјеста рад
ника, нарочито у погледу избора опреме
за рад и метода рада, као и избора техно
лошког поступка,
• замјене опасних технолошких процеса
или метода рада безопасним или мање
опасним,

• Одређивање врсте и начина извођења
грађевинских скела;
• Начин заштите од пада с висине или у ду
бину;
• Организовање прве помоћи на гради
лишту;
• Друге неопходне мјере за безбједност и
здравље на раду.
Ако два или више послодаваца у оба
вљању послова дијеле радни простор,
дужни су да сарађују у примјени пропи
саних мјера за заштиту и здравље рад
ника-координирају активности као и да
обавјештавају један другог и своје рад
нике о ризицима и мјерама за њихово
отклањање.

Елаборат о уређењу градилишта и раду на
градилишту у погледу заштите на раду обухвата
(између осталих) сљедеће мјере.....
• Осигурање граница градилишта према око
лини;
• Мјесто, простор и начин размјештаја грађе
винског материјала;
• Начин обиљежавања, односно осигуравања
опасних мјеста и угрожених просторана гра
дилишту (опасне зоне);

Послодавац је дужан
да непрестано усавршава
и спроводи начине
и мјере за отклањање,
смањење или спречавање ризика од повреде
на раду.

• Уређење електричних инсталација на гради
лишту;
• Одређивање врсте и смјештаја грађевин
ских стројева и постројења и одговарајућа
осигурања с обзиром на локацију гради
лишта;

ГРАДИМО БЕЗБЈЕДНО!

