СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIII

Број 6

06.02.2017.

Годишња претплата
2100,00 динара

19.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 80. Статута Општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној
дана 06.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе општине Пландиште, број: 011-18/2016-I од
22.12.2016. године, („Службени лист општине Пландиште“, број: 27/2016), мења се члан 15., те сада
гласи:
„За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине као и поверених послова
државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања
и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе образују
се месне канцеларије за следећа подручја:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Матично подручје Пландиште, које чине насељена места Пландиште и Лаудовац;
Матично подручје Велика Греда, које чини насељено место Велика Греда;
Матично подручје Дужине, које чине насељена места Дужине и Марковићево;
Матично подручје Јерменовци, које чине насељена места Јерменовци и Барице;
Матично подручје Купиник, које чине насељена места Купиник и Велики Гај;
Матично подручје Маргита, које чини насељено место Маргита;
Матично подручје Милетићево, које чине насељена места Милетићево и Банатски Соколац;
Матично подручје Стари Лец, које чине насељена места Стари Лец и Хајдучица.

Седиште матичног подручја је следеће:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Седиште матичног подручја Пландиште је у Пландишту,
Седиште матичног подручја Велика Греда је у Великој Греди,
Седиште матичног подручја Дужине је у Дужинама,
Седиште матичног подручја Јерменовци је у Јерменовцима,
Седиште матичног подручја Купиник је у Купинику,
Седиште матичног подручја Маргита је у Маргити,
Седиште матичног подручја Милетићево је у Милетићеву,
Седиште матичног подручја Стари Лец је у Старом Лецу.“

Стр -180-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-2/2017-I
Дана: 06.02.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -181-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

20.
На основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службни гласник Републике Србије“,
бр. 15/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној саомоуправи
(„Службни гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), и
члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана 06.02.2017.
године, усвојила

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.

Члан 2. став 1. Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 27/2016) мења се и гласи: „Оснивач Јавног предузећа „Полет“ Пландиште је
Општина Пландиште.“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-9/2017-I
Дана: 06.02.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -182-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

21.
На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 15/2016), члана 20. став 1. тачка 1. Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 26/2016) и члана 40. став 1. тачка 10.
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 15/2016),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 06.02.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“
ПЛАНДИШТЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Статута Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, донетог од
стране Надзорног одбора Јавног предузећа под бројем 1-40/2017-03/13 од 26.01.2017. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-4/2017-I
Дана: 06.02.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -183-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

22.
На основу члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени
гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и чланом 42. Закона о правима пацијената (,,Службени
гласник РС“, број 45/2013), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 06.02.2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Весна Јаћовић из Пландишта, функције чланице Савета за здравље, која је
представљала локалну самоуправу.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-3/2017-I
Датум: 06.02.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -184-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

23.
На основу члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити
(,,Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и чланом 42. Закона о правима пацијената
(,,Службени гласник РС“, број 45/2013), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној
06.02.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Савет за здравље општине Пландиште, као посебно радно тело
Скупштине општине Пландиште:
1. Mарија Кнежевић, дипл. економиста из Пландишта, представница локалне самоуправе и
2. Валентина Ангелов Лукенић из Пландишта, представница Републичког фонда за
здравствено осигурање, Филијале за Јужнобанатски округ, Испоставе здравственог
осигурања Пландиште.

II
Мандат именованих траје до истека мандата Савета за здравље општине Пландиште
образованог 28.11.2013. године, као посебног радног тела Скупштине општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2013, 9/2015 и 16/2016).

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-4/2017-I
Датум: 06.02.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -185-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

24.
На основу члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 Одлука УС ) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 06.02.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште који су именовани као представници локалне самопураве, пре истека мандата:
1. ЈОВАН ИЛИЋ из Банатског Соколца, Школска 8,
2. ДУШАН ВЕЗМАР из Милетићева, Крајишка 11 и
3. БИЉАНА МИЛОШЕВСКИ из Пландишта, Војводе Путника 66.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

Образложење

Чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број:
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС) утврђено
је да мандат чланова органа управљања траје четири године и да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове када овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у
орган управљања као и због због наступања услова из члана 54. став 11. тачка 3. поменутог закона
којим је прописано да за члана органа управљања не може бити именован кандидат чији су
послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања.
Јован Илић, Душан Везмар и Биљана Милошевски именовани су за чланове Управног одбора
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, Решењем Скупштине општине Пландиште,
број: 02-78/2015-I од 30.11.2015. године („Сл лист општине Пландиште“, број 20/2015).

Стр -186-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
31.01.2017. године, као овлашћени предлагач, утврдила је Предлог Решења о разрешењу три члана
Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште и доставила га Скупштини
Општине Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016
- Одлука УС), ово решење је коначно у управном поступку.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Јовану Илићу из Банатског Соколца, Школска 8,
Душану Везмару из Милетићева, Крајишка 11,
Биљани Милошевски из Пландишта, Војводе Путника 66,
Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште,
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-116/2016-I
Дана: 06.02.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -187-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 6

06.02.2017.

25.
Нa основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС),
члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној
06.02.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО “ ПЛАНДИШТЕ

I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште, као представници локалне самоуправе:
1. СОФИЈА ГЛАМОЧЛИЈА из Велике Греде, Маршала Тита 4,
2. МИРЈАНА АНГЕЛОВСКИ из Пландишта, Обилићева 6 и
3. ДУШИЦА БОСАНКИЋ из Пландишта, Обилићева 32д.

II
Мандат именованих траје до истека мандата Управног одбора Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште именованог Решењем Скупштине општине Пландиште број: 02-29/2014-I од
23.05.2014. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 8/2014).

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Oбразложење
Чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС) утврђен је састав и
именовање ограна управљања, односно управног одбора. Чланове Управног одбора предлажу
васпитно-образовно веће, из реда запослених, савет родитеља, из реда родитеља, тајним
изјашњавањем и јединица локалне самоуправе. Скупштина општине одлучује решењем о предлогу
овлашћених предлагача.
Локална самоуправа, као овлашћени предлагач, предложила је да се за чланове Управног
одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште именују као представници локалне
самоуправе Софија Гламочлија из Велике Греде, Маршала Тита 4, Мирјана Ангеловски из
Пландишта, Обилићева 6 и Душица Босанкић из Пландишта, Облићева 32д, што је у складу са
чланом 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).
За именоване су прибављени подаци из казнене евиденције МУП Србије, Сектора за аналитику,
телекомуникационе и информационе технологије, Одељења за аналитику, телекомуникационе и
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информационе технологије у Новом Саду, Одсеку за аналитику и полицијске евиденције за ПУ
Панчево 05/15/7 број 235-3920/16 од 15.12. 2016. године, којима се потврђује да исте немају осуде
са правним последицама.
Национални савет мађарске румунске националне мањине дао је позитивно мишљење на
именовање Софије Гламочлије, Мирјане Ангеловски и Душице Босанкић под бројем V/Z/323/2016 oд
20.12.2016.године, што је у складу са чланом 54. став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015 и 62/2016 - Одлука УС).
Национални савет румунске националне мањине није доставио мишљење у року од 15 дана од
дана подношења захтева. Чланом 54. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 Одлука УС) предвиђено је да уколико национални савет националне мањине не достави мишљење
у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Чланом 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС)
предвиђено је да изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до
истека мандата органа управљања.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе на седници одржаној дана
31.01.2017. године утврдила је Предлог Решења о именовању три члана Управног одбора
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште и доставила га Скупштини Општине
Пландиште на разматрање и усвајање.
У складу са изнетим одлучено је као у диспозитиву решења.
У смислу члана 54. став 15. Закона о основама о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 Одлука УС), ово решење је коначно у управном поступку.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Софији Гламочлији из Велике Греде, М. Тита 4,
Мирјани Ангеловски из Пландишта, Обилићева 6,
Душици Босанкић из Пландишта, Обилићева 32д,
Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште,
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и
Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-115/2016-I
Дана: 06.02.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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26.
На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће
Општине Пландиште је на седници одржаној дана 02.02.2017. године донело је
3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ ПРВА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.
II
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017),
МЕЊА СЕ процењена вредност јавне набавке под редним бројем 1.2.9 „Услуга унапређења и
одржавања софтвера Електронска писарница за потребе општинске управе“ и износ од „2.940.000„
замењује се износом „3.840.000“.
III
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017),
МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од „27.534.500“ замењује се износом од „28.434.500“
динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „148.710.979“ замењује се
износом од „149.610.979“ динара без ПДВ-а.
IV
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017),
због техничких грешака мења се врста поступка и „поступак јавне набавке мале вредности“
замењује се „отвореним постуком“ код следећих јавних набавки:
1.2.1. „Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине
Пландиште“ и
1. 3.7. „Одржавање пољопривредних (атарских путева) и канала у насељеним местима општине
Пландиште, и код набавки услуга стручних надзора над радовима мења се ОРН и „71320000 –
услуге техничког пројектовања“ замењује се „ 714270000 – надзор грађевинских радова“
V
Закључак ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-18/2017-III
Дана: 02.02.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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27.
На основу члана 27-31. Закона о безбедности и здрављу на раду, („Сл.гласник РС“ бр.101/2005 и
91/2015), члана 80. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“
16/2008, 17/2012, 3/2015) и Правилника о безбедности и здрављу на раду („Службени лист
општине Пландиште“ 3/2017), Начелник Општинске управе доноси

ПРОГРАМ
ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

I ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Члан 1.
Оспособљавањем за безбедан и здрав рад за радно местo, радник стиче теоријска и практична
знања из области безбедности и здравља на раду, упознаје се са условима рада, опасностима и
штетностима на радном месту, са мерама безбедности и здравља на раду, средствима и опремом
личне заштите на раду која доприносе већем степену безбедности како при раду на истом или
промењеном радном месту, тако и при раду у промењеном технолошком процесу, односно процесу
рада са новом опремом и инструментима за рад.

Члан 2.
Оспособљавање запослених за безбедан рад, његово теоријско и практично обучавање из
области безбедности и здравља на раду врши се при:





заснивању радног односа и распоређивању на радно место за које је запослени однос
засновао;
распоређивању у току рада (промени радног места);
променама у технолошком процесу, односно процесу рада и
увођења нове или промене постојеће опреме и инструмената за рад.

Члан 3.
После извршеног оспособљавања, обавезна је провера оспособљености запослених за
безбедан и здрав рад.

Члан 4.
Запослени из члана 2. овог Програма не сме отпочети са самосталним радом, односно радом
без непосредног надзора од стране другог запосленог, кога писменим путем задужује Начелник
Општинске управе, све док се не оспособи за безбедан рад.
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Члан 5.
Оспособљавање запослених врши се у току радног времена.

Члан 6.
Средства за оспособљавање запослених обезбеђује Начелник Општинске управе.

Члан 7.
Сва лица која се по било ком основу налазе у кругу Општинске управе: Ученици, студенти и
други који обављају професионалну праксу или други рад, морају и биће упознати са мерама
безбедности и здравља на раду.

Члан 8.
Евентуални извођачи радова и њихови радници, који се појаве у Општинској управи, морају бити
оспособљени за безбедан рад, биће упозорени на опасна места и штетности по здравље која се
јављају у технолошком процесу и усмерени на безбедне зоне при кретању.

II ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И
ЗДРАВ РАД

Члан 9.
Организовање и спровођење оспособљавања за безбедан и здрав рад, врши Општинска управа
или ангажује стручно лице. Оспособљавање врше стручна лица у складу са Законом и Програмом
за оспособљавање запослених из oбласти безбедности и здравља на раду.

Члан 10.
Након пријема запослених и распоређивања, током рада, због промена радног места,
извршиће се оспособљавање за безбедан и здрав рад.

Члан 11.
Време трајања оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, зависи од услова рада и
радног места на које се запослени распоређује.

Члан 12.
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, врши се у Општинској управи
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Оспособљавањем на радном месту, запослени се упознаје са процесом рада, опремом и
инструментима за рад, опасностима и штетностима и мерама безбедности и здравља на раду.
Оспособљавањем, запослених се упознаје са теоретским знањима из материје безбедности и
здравља на раду и практичним делом обуке, (начином употребе и коришћењем средстава и опреме
личне заштите и пружању прве помоћи при повређивању).

III САДРЖАЈ И ОБИМ ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ
РАД
Члан 13.
Садржај и обим Програма за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, зависи од услова
рада на радном месту, сложености послова који се обављају, процеса рада, опреме и инструмената
за рад, опасности и штетности на раду и др.
Члан 14.
При оспособљавању из области безбедности и здравља на раду, запослени се мора упознати са:
1. Организацијом и функционисањем безбедности и здравља на раду у Општинској управи;
2. Организацијом рада Општинске управе и њеним организационим деловима;
3. Процесом рада и опасностима које угрожавању безбедност при раду;
4. Поступком и начином обављања радних операција које обезбеђују заштиту запослених на радном
месту, односно заштиту запослених у радној средини;
5. Правима и обавезама у вези са применом прописаних мера и последицама које могу настати,
због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду;
6. Употребом одговарајућих средстава и опреме личне заштите, правилним и наменским
коришћењем и одржавањем истих.
Члан 15.
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, садржи теоретски и практични део
обуке из безбедности и здравља на раду.

Члан 16.
Теоријски део обухвата:
1. Законске прописе из области безбедности и здравља на раду :




значај и циљ безбедности и здравља на раду;
организација и функционисање безбедности и здравља на раду у Општинској управи,
односно у организационим деловима;
права и дужности, Начелника Општинске управе, руководиоца организационих делова и
непосредних организатора послова и лица за послове безбедности и здравља на раду.

2. Психо- физички аспект безбедности и здравља на раду
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3. Техничка заштита :














сигурност при кретању, (опасности и мере безбедности и здравља на раду);
опасност од пада;
опасност од удара;
опасност од пробоја флуида;
заштита од покретних делова опреме;
посебне мере техничке безбедности и здравља на раду;
судови и инсталације под притиском;
фактори опасности, (врсте флуида, висина притиска и запремина);
мере сигурности, (редовна контрола, придржавање упутстава за рад, сигурносни и алармни
уређаји);
места опасности;
опасност од удара електричне струје;
опасност од случајног додира;
мере безбедности и здравља на раду.

4. Средства и опрема личне заштите :








циљ и сврха средстава и опреме личне заштите;
подела средстава и опреме личне заштите према намени;
средства и опрема за заштиту главе;
средства и опрема за заштиту тела;
средства и опрема за заштиту руку;
средства и опрема за заштиту ногу;
средства и опрема за заштиту вида.

5. Хигијенска заштита:




хигијена радних и помоћих просторија;
микроклиматски услови рада;
професионална обољења.

6. Повреде на раду и прва помоћ:










током оспособљавања за безбедан рад, радник мора бити упознат са основим појмовима из
прве помоћи;
оживљавање,
крварење,
механичке повреде,
хемијске повреде,
термичке повреде,
удар електричне струје,
средствима за пружање прве помоћи,
пренос и транспорт повређених.
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Члан 17.
Практична знања при оспособљавању из безбедности и здравља на раду, радник стиче из
области:



начина употребе и коришћења средстава и опреме личне заштите;
пружања прве помоћи при повређивању.

Члан 18.
На радном месту радник се практично упознаје са:




процесом рада,
опремом и оруђима за рад,
опасностима, штетностима и мерама безедности и здравља на раду.

Члан 19.
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, врши се на начин који највише одговара
потребама Општинске управе, а да се радник потпуно упозна са заштитом на раду и тиме оспособи
за безбедан рад.
Који ће начин оспособљавања бити примењен, зависи од услова рада на радном месту
запосленог, врсти и сложености послова на радном месту, технолошког процеса рада, апарата за
рад и опреме којом се рад обавља.

Члан 20.
У циљу унапређења безбедности и здравља на раду, спроводиће се предавања са практичном
обуком и други видови оспособљавања запослених за безбедан рад, као што су:





семинари у облику организовања предавања практичне обуке;
обуке из безбедности и здравља на раду које проистичу из законске обавезе;
стручна литература, (часописи, брошуре и друго);
демонстрирање употребе нових средстава безбедности и здравља на раду.

Члан 21.
Запослени који се распоређују на друга радна места, поново се морају оспособити из области
безбедности и здравља на раду, а у складу са потребама нових радних места.

Члан 22.
Лицe којe обавља стручне послове безбедности и здравља на раду, оспособљавају се и
усавршавају своја знања:
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праћењем стручне литературе;
учешћем на семинарима и симпозијумима;
похађањем наставе коју организују стручне установе и школе.

Члан 23.
Оспособљавање и усавршавање запосленoг на стручним пословима безбедности и здравља на
раду, врши се.

IV ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН
И ЗДРАВ РАД

Члан 24.
После извршене обуке, односно после спроведеног теоретског и практичног оспособљавања,
врши се провера оспособљености запослених за безбедан и здрав рад.

Члан 25.
Провера оспособљености за безбедан и здрав рад запослених врши се тестирањем.

Члан 26.
Ако се приликом провере знања утврди да запослени није довољно оспособљен за безбедан рад, не
може му се дозволити:



да самостално отпочне рад на радном месту за које је засновао радни однос;
да настави да ради на радном месту на које је распоређен у току рада.

За запослене из става 1. овог члана, обука се наставља, након чега се поново врши провера
оспособљености запосленог.

Члан 27.
Ако се ни у другом поновљеном поступку провером знања не утврди да је запослени оспособљен за
безбедан рад на одређеном радном месту, запослени не може да обавља послове на наведеном
радном месту.

Члан 28.
Ванредно оспособљавање запослених из области безбедности и здравља на раду, врши ће се на
иницијативу:
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Начелника Општинске управе,
Начелник одељења,
Инспектора безбедности и здравља на раду,
Писмену одлуку о ванредном оспособљавању радника, доноси Начелник Општинске
управе, или лице које он овласти.

Оспособљавање из става 1. овога члана, врши ће се када се утврди:




да радник не спроводи предвиђене мере безедности и здравља;
узастопно повређивање запослени у краћем временском периоду;
и у другим случајевима.

V ЕВИДЕНЦИЈА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Члан 29.
Ради увида у стање оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду,
обавезно је вођење евиденције о оспособљености запослених за безбедан рад.

Члан 30.
Начин вођења евиденције о оспособљености запослених за безбедан и здрав рад, регулисан је
Правилником о вођењу евиденције .

Члан 31.
О оспособљености запослених за безбедан и здрав рад води се дневник рада .

Члан 32.
О оспособљености запослених за безбедан и здрав рад води се евиденција .

VI ОСПОСОБЉАВАЊЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 33.
Оспособљавање трећих лица врши се у зависности од разлога боравка у Општинске управе то:
1. Лица која су у посети, (студенти, ученици, , ...),
2. Лица која Општинској управи пружају услуге, (добављачи, извођачи радова,...).
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Члан 34.
Оспособљавање трећих лица из тачке 1. претходног члана, врши се ако исти бораве у Општинској
управи дуже од 7 дана.

Члан 35.
Оспособљавање трећих лица из тачке 2. члана 34. врши се у склопу оспособљавања за безбедедан
и здрав рад.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Овај Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, ступа на снагу и примењује се
даном објављивања у Службеном листу општине Пландиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:16-1/2017-02-IV
Дана: 02.02.2017.године
Пландиште

.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак, дип.правник, с.р
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