КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: 18381/3а
Датум: 08.06.2018.год.
На основу члана 3. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Сл. гласник
РС” бр. 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), Правилника о поступку прегледа и
провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (,,Сл. гласник РС” бр.
94/06, 108/06 - испр., 114/14 и 102/15) и члана 27. а у вези са чланом 53. став 2.
Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор Клиничког центра Ниш на седници
одржаној 08.06.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о обиму, начину и роковима прегледа и испитивањима оруђа за рад,
електричних инсталација и инсталација флуида, поступак њиховог
одржавања у исправном стању и вођење евиденције и регулисање појединих
периодичних обавеза из области безбедности на раду

Члан 1.
Овим Правилником одређују се оруђа за рад и уређаји за које је Клинички
центар Ниш дужан да обезбеди периодична испитивања која врше овлашћене
стручне организације. Периодична испитивања оруђа за рад врше се ради
утврђивања да ли је примењеним мерама и нормативима безбедности на раду (у
даљем тексту БНР), осигуран безбедан рад са оруђима за рад.
Члан 2.
Оруђа за рад, електричне инсталације и инсталације флуида прегледа и
проверава њихову исправност, одржава у исправном стању и о томе води
евиденцију Служба за техничке и друге сличне послове (у даљем тексту: Служба).
Члан 3.
Оруђа за рад, електричне инсталације и инсталације флуида прегледају се
и испитују на начин и у роковима утврђеним упутством произвођача, техничким
прописима и стандардима.
Ако упутством произвођача, техничким прописима и ЈУ стандардима нису
прописани други рокови, оруђа за рад, електричне инсталације и инсталације
флуида прегледају се:
дневно – дневни преглед,
периодични преглед,
после реконструкције, хаварије, премештања на друго место, ремонта и по
потреби - ванредни преглед.
Периодични и ванредни преглед се врши на исти начин, односно по
прописаном поступку за редован преглед.
Члан 4.
Дневне прегледе из члана 3. овог Правилника врши:
- оруђа за рад – руковалац
- електричних инсталација – дежурни електричар
- инсталација флуида – задужени запослени одржавања.
О визуелном прегледу исправности оруђа за рад, електричних инсталација
и инсталација флуида, не води се посебна евиденција, а задужени запослени је
обавезан да сваки утврђени недостатак, неправилност, неспроведену меру БНР
односно квар одмах пријави свом непосредном руководиоцу.

Члан 5.
Периодичне и ванредне прегледе испитивања из члана 3. овог Правилника
и редовно и интервентно одржавање у исправном стању оруђа за рад, електричних
инсталација и инсталација флуида врши Акредитована установа која издаје
извештај.
За организцију обављања прегледа испитивања и одржавања из претходног
става одговоран је руководилац Службе.
Члан 6.
Поступци периодичног – превентивног испитивања морају бити у складу са
упутствима произвођача оруђа за рад и извођача електричних инсталација и
инсталација флуида и у складу са Правилником о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад на радном месту („Сл. гласник РС“ број 21/09), Првилником о
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“
број 53/88, 54/88 и 28/95) и Правилником о општим мерама заштите на раду од
опасног дејства електричне струје у објектима намењенима за рад, радним
просторијама и радилиштима („Сл. гласник СРС“ број 21/89).
Члан 7.
Оруђа за рад прегледају се и испитују у складу са Законом о безбедности и
здравља на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон) и у
складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услова радне околине (,,Сл. гл. РС” бр. 94/06 и 108/06 - испр., 114/14 и
102/15).
Члан 8.
Ради постизања и одржавања поузданости и сигурности рада, инсталације
флуида се редовно прегледају и испитују.
Визуелним прегледом свих елемената инсталације флуида нарочито се
проверава:
корозивна заштита цевовода и других припадајућих елемената и
постојање одговарајуће боје на цевоводу,
механичка оштећења цевовода и постојање заштите од механичких
оштећења,
стање помичних и непомичних ослонаца цевовода, као и других
носећих делова, стање вентила, засуна и осталих арматура,
непропустљивост запорних органа и њихово брзо и лако отварање и
затварање,
непропустљивост заварених и навојних спојева,
стање термичке изолације, ако таква изолација постоји на
инсталацији,
стање сигурносних, редукционих и брзозатварајућих вентила, вентила
за затварање у случају прскања цевовода и других сличних делова
инсталације,
сигурносна раздаљина инсталација од зидова, опреме и других
инсталација зависности од енергената.
Испитивање инсталације флуида врши се по пројектној документацији,
упутством произвођача и техничким прописима, а нарочито обухвата:
- испитивање заварених спојева,
- испитивање чврстоће цевовода,
- испитивање заптивености цевовода и других припадајућих елемената,
- друга испитивања у зависности од карактеристика енергената
прописаних упутством произвођача и техничким прописима.

Члан 9.
При прегледу и испитивању оруђа за рад, електричних инсталација и
инсталација флуида добија се званични извештај и записник израђен у складу са
важећим законским прописама од куће која је вршила испитивања и доставља се у
два примерка Служби.
Члан 10.
Евиденције о одржавању (перидично – превентивно и интервентно) у
исправном стању води се посебно за свако оруђе за рад, електричну инсталацију и
инсталацију флуида.
Евиденцију из става 1. овог члана формира и води Служба.
Члан 11.
Контрола и испитивање услова радне околине просторија Клиничког центра
обавља се у летњем и зимском периоду, у скалду са Законом о безбедности и
здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон) и према
Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова
радне околине(„Сл. гласник РС“, бр. 94/06, 108/06 – испр., 114/14 и 102/15)
обавезно у оним радним и помоћним просторијама у којима коришћењем настају:
хемијске штетности (котларница, вешерај, кухиња, лабораторија),
физичке штетности (бука, зрачење, недовољно осветљење),
биолошке штетности.
Мерење обављају овлашћене организације уз присуство лица за безбедност
и здравље на раду Клиничког центра.
Извештај о мерењима из става 2. овог члана налази се у Служби.
Члан 12.
Периодична испитивања услова радне околине врше се у року од три године
од претходног испитивања.
Организације које врше испитивања, достављају извештај о испитивањима
улсова радне околине у два примерка.
Служба се стара о динамици прегледа и ажурности евиденције.
Члан 13.
Лифтови за вертикални превоз лица и терета подлежу техничкој контроли у
складу са техничким Правилником о безбедности лифтова, Безбедоносним
правилима за конструкцију и уградњу лифтова са електричним погоном СРПС ЕН
81-1:2010, Безбедоносним правилима за конструкцију и уградњу лифтова са
хидрауличним погоном СРПС ЕН 81-2:2010, Правилником о техничким
нормативима за инсталације ниског напона и према Правилнику о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења.
Контролу лифтова врши именовано тело за оцењивање усаглашености
лифтова према Решењу Министарства економије и регионалног развоја Републике
Србије.
Евиденцију о периодичном испитивању из става 2. овог члана води
Служба.
Члан 14.
Преглед и испитивање стабилних посуда под притиском подлежу обавезној
повременој техничкој контроли у складу са Правилником о техничким нормативима
за стабилне посуде под притиском.
Евиденцију о прегледима и испитивањима из става 1. овог члана води
Служба.

Члан 15.
Парна постројења подлежу периодичним прегледима у складу са техничким
прописима за израду и употребу парних котлова, парних судова, прегрејача паре и
загрејача воде.
Евиденцију о прегледима постројења из става 1. овог члана води Служба.
Члан 16.
Периодичном прегледу на три године подлежу возила у унутрашњем
саобраћају (електрична колица – аутокаре).
Периодичном прегледу на шест месеци подлеже мерење емисије димњака,
вентилација у зони зрачења, централе за дојаву пожара, контрола апарата
алкотеста.
Периодичном прегледу на једну годину подлежу лифтови, контрола
аутоклава, баждарење и контрола вентила сигурности манометара, контрола
апарата у зони зрачења, баждарење ваге.
Периодичном прегледу на две године подлежу антистатик подови,
хидрантска мрежа, пп апарати, контрола апарата за мерење крвног притиска.
Периодичном прегледу на три године подлежу опрема у трафостаници,
оруђа за рад и испитивања услова радне околине.
Прегледе и испитивања врши овлашћена стручна установа.
Евиденцију о прегледима из става 1. овог члана води Служба.
Члан 17.
Клинички центар Ниш је сврстан у први степен заштите и дужан је да изврши
преглед громобранске инсталације и безбедоносне опреме за заштиту од пожара.
Динамика контроле се спроводи према законским прописима из области заштите
од пожара
- после поправке, преправке или замене громобранске инсталације,
- у следећим периодичним размацима у зависности од врсте заштите
опреме:
а) громобранска инсталација на период од две године у складу са
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских
пражњења,
б) Електрична инсталација противпаник расвете на период од годину дана у
складу са Правилником о техничким нормативима за ел. инсталације ниског
напона,
в) стабилне инсталације за дојаву пожара на одређени временски период у
складу са Правилником о техничким нормативима за стаблне инсталације за
дојаву пожара,
г) апарат за гашење пожара на период од шест месеци у складу са Законом о
заштити од пожара,
д) испитивање челичних боца ватрогасних апарата на hvp – CO2, halon,
inergen на период од пет година у складу са Правилником о техничким
нормативма за покретне затворене судове за компримоване, течне и под
притиском растворене гасове,
ђ) испитивање посуда „С“ апарата под сталним притиском – погонски флуид
азота период од десет година у складу са Правилником о техничим
нормативма за покретне затворене судове за компримоване, течне и под
притиском растворене гасове,
е) мерење притиска и проточног капацитета воде у инсталацији хидранске
мреже на период од шест месеци у складу са Закном о заштити од пожара и
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара,
ж) испитивање непропусности ватрогасних црева на хвп (хладан водени
притисак) на период од годину дана у скаду са Правлником о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара,

з) стабилне инсталације за гашење пожара на период од шест месеци у
складу са Законом о заштити од пожара и Правилником о техничкм
нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљендиоксидом и
Упутством за одржавање стабилих аутоматских инсталација за гашење
пожара.
Прегледе из става 1. овог члана врши овлашћена установа, а евиденцију
води Служба.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обиму
начину и роковима прегледа и испитивањима оруђа за рад, електричних
инсталација и инсталација флуида, поступак њиховог одржавања у исправном
стању и вођење евиденције и регулисање појединих периодичних обавеза из
области безбедности на раду бр. 26553/5-27 од 17.09.2014. године.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,
Милан Петровић, адвокат

