
   

    

      Република Србија
ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ
          Су. I-1-15/18
      03.05.2018. године
                Сента

Основни суд у Сенти, по Председнику суда Ерики Сарвак Барати, на основу члана 28.
став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015),
дана 03.05.2018. године доноси:

ПРАВИЛА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА   
                                              У ОСНОВНОМ СУДУ У СЕНТИ

                                                               Члан 1.

Овим  Правилима  врши  се  измена  и  допуна  Правилника  о  заштити  од  пожара  у
Основном суду у Сенти пословни број Су. I-1-44/14 од дана 03.06.2014. године.

                                                               Члан 2. 

Мења се назив акта те назив истог гласи:

„Правила о заштити од пожара у Основном суду у Сенти“.

                                                                Члан 3. 

Члан 22. Правила мења се и гласи:

„Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим Правилима и
обавештен да је у  року од најкасније од 30 дана од дана ступања на рад дужан да
присуствује обуци и провери знања из члана 19. до 21. ових Правила.“.

                                                                Члан 4.

  После члана 26. додаје се члан 27. који гласи:

„ Сви запослени у Основном суду у Сенти имају следећа права и дужности да:
-се придржавају свих прописа у вези са заштитом од пожара;
-  се  упознају са  општим начелима о  заштити  од пожара,  опремом и средствима за



гашење као и начином гашења;
- учествују у обуци која се изводи за запослене у циљу оспособљавања за руковање
ватрогасном опремом и средствима за гашење пожара;
- без одлагања пријаве непосредном руководиоцу кварове или нестанак противпожарне
опреме.
Запослени који се не придржава прописа који се односе на заштиту од пожара и мера
предвиђених овим Правилима чини повреду радне обавезе.“

Досадашњи члан 27. постаје члан 30.

                                                               Члан 5. 

После члана 27. додаје се члан 28. који гласи:

У Основном суду у Сенти запослено је 44 запослених који број варира (у зависности од
боловања, коришћења годишњег одмора и друго). Максималан број странака који се у
једном моменту може наћи у овом Суду је око 30.

                                                              Члан 6. 

После члана 28. додаје се члан 29. који гласи:

На сва питања која нису регулисана овим Правилима примењиваће се важећи Закони и
други прописи из области заштите од пожара.

                                                               Члан 7.

У члану 18. речи “В.Ф. Председнику суда” се мењају и гласе “Председнику суда”

                                                                Члан 8.

Остале одредбе Правилника о заштити од пожара у Основном суду у Сенти пословни
број Су. I-1-44/14 од дана 03.06.2014. године остају неизмењене.

                                                                 Члан 9.

    Ова Правила ступају на  снагу осмог дана  од  дана доношења и објавиће  се  на
интернет страници овог Суда.

                                                                                                        Председник суда

                                                                                                     ____________________

                                                                                                     Ерика Сарвак Барати



ДНА:

- На огласну таблу суда,

- Преводиоцу ради превода на мађарски језик,

- Након ступања на снагу доставити:

- Руководиоцу противпожарне заштите Штрбац Зорану

- на интернет страницу суда у верзији на оба језика

   

Сента дана 03.05.2018.  године                                                             Председник суда


