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5. Страни држављани који се у оквиру стручно-техничке помоћи или по основу уговора о изградњи, 
реконструкцији и слично, налазе на раду на факултету, 
6. Лица која се у неком потенцијалном случају налазе на преквалификацији и доквалификацији, 
7. Лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова, ако је о њиховом 
присуству упознат Факултет. 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 4. 
 

Стручне послове за безбедност и здравље на раду на Факултету мора вршити стручно лице за 
безбедност и здравље на раду које поседује Уверење за обављање ових послова Управе за безбедност и 
здравље на раду, Министарства за рад и социјалну политику Републике Србије. Обавезе стручног лица за 
безбедност и здравље на раду, по његовом постављењу, проистичу из одредби Закона о безбедности и 
здравља на раду и у складу с њима он је дужан да: 
 
1) учествује у припреми акта о процени ризика; 
2) врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за 
рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; 
3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова 
рада; 
4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 
5) организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад; 
6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком; 
7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду; 
8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са 
радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово 
отклањање; 
9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 
10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 
11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну 
опасност по живот или здравље запосленог; 
12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и 
здравља на раду; 
13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца. 
 

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести Декана факултета и 
представника запослених о забрани рада из става 1. тачка 11) овог члана. 
 

На нивоу Факултета може бити изабран представник запослених  за безбедност и здравље на 
раду. 
 

Декан факултета је дужан да најмање једном представнику запослених за безбедност и здравље 
на раду омогући одсуство са рада у обављању послова радног места на које је распоређен у трајању од 
најмање пет часова рада месечно с правом на накнаду зараде која се обрачунава и исплаћује у истом 
износу као да је радио на пословима радног места, као и да обезбеди техничко-просторне услове у складу 
са просторним и финансијским могућностима, ради обављања активности представника запослени.  
 

На нивоу факултета може бити именован Одбор за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: 
Одбор) са 5 чланова и дужностима које су прецизиране Законом о БЗР: 
-   Декану факултета даје предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље на раду, 
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- захтева од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који 
угрожавају безбедност и здравље запослених, 
-  захтева вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматра да Декан није спровео одговарајуће 
мере за безбедност и здравље на раду и присуствује инспекцијском надзору. 
 

Декан факултета у Одбор треба да именује минумум једног свог представника а максимално два 
представника, док је број представника запослених три, тако да укупан број чланова Одбора износи пет. 
 

Представници запослених бирају се за сваку организациону јединицу на Факултету, водећи 
рачуна са буду заступљени сви делови процеса рада. Избор представника запослених врше непосредно 
сви запослени. 
 

Скуп за избор представника запослених мора се одржати најкасније десет дана пре истека 
мандата дотадашњим представницима. Мандат представника запослених траје две године рачунајући од 
дана избора. 
 

Одбор бира председника на својој првој седници по избору његових представника. Прва седница 
Одбора мора се одржати у року од 10 дана од избора његових представника са стране запослених и 
послодавца. Председник Одбора не може бити представник послодавца. Седнице Одбора сазива његов 
председник писменим позивом са предлогом дневног реда. 
 

Одбор доноси одлуке већином гласова својих чланова, али тако да за одлуку треба да гласа 
већина представника запослених и већина представника послодавца. Седнице Одбора одржавају се 
најмање једном сваког месеца. Седница Одбора може се одржати ако је присутна већина представника 
запослених и представника послодавца. 
 

Одбор је дужан да редовно, а најмање једанпут у три месеца, обавести запослене о свом раду, као 
и стању и проблемима везаним за безбедност и здравље на раду код послодавца, усменим или писменим 
путем,  о чему одлучује Одбор. 
 

Декан факултета је дужан да Представнику запослених или  Одбору запослених омогућу увид у 
све акте који се односе на безбедност и здравље на раду и да учествује у разматрању свих питања која се 
односе на спровођење безбедности и здравља на раду. Декан факултета је обавезан да Представнику 
запослених или  Одбору запослених запослених упозна са свим налазима и предлозима или предузетим 
мерама инспекције рада, са свим извештајима о повредама на раду и мерама које предузима на 
спречавању непосредне опасности по живот и здравље. 

 

III ОБАВЕЗЕ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ 
 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА 
 

Члан 5. 
 

Декан факултета је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и радној околини у којима 
су спроведене мере безбедности и здравља на раду и заустави сваку врсту рада који представља 
непосредну опасност за живот или здравље запослених. 

 
Члан 6. 

 
Декан факултета је дужан да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима 

запосленог а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту буду уређени да не 
угрожавају безбедност и здравље запосленог. 
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Члан 7. 

 
Декан факултета је дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди 

превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених и то пре почетка рада запосленог, у току 
рада, као и код измене радног поступка у циљу избегавања ризика и могућих опасности и штетности на 
радном месту. 

Члан 8. 
 

Декан факултета  је обавезан да обавештава запослене о увођену нових технологија и средстава 
за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења здравља који настају њиховим увођењем.  

 
Члан 9. 

 
Декан факултета je  обавезан да обезбеди оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, 

обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту као и да обезбеди одржавање 
средстава за рад и опреме за личну заштиту у исправном стању. 

 
Члан 10. 

 
Декан факултета је дужан да обезбеди запосленима, на основу Акта о процени ризика,  прописане 

лекарске прегледе, пружање прве помоћи и оспособи одговарајући број запослених у пружању прве 
помоћи, спасавању и евакуацији у случају опасности. 

 
Члан 11. 

 
Декан факултета је обавезан да запосленима да на употребу средства за рад, средства и опрему за 

личну заштиту на раду на којима су примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду, 
обезбеди њихово одржавање и контролу њихове употребе у складу с наменом. 

 
Члан 12. 

 
Декан факултета запосленима даје на употребу опрему за рад, средства и опрему за личну заштиту 

на раду само ако располаже прописаном документацијом за њихову употребу и одржавање и ако је 
обезбедио све мере за безбедност и здравље на раду које су одређене том документацијом. 

 
Члан 13. 

 
Декан факултета је обавезан да средства и опрему за рад, електричне и друге инсталације 

одржава редовно у исправном стању, у складу са техничким прописима и постојећим стандардима и у 
роковима утврдјеним упутством производјача (обавезна провера пре прве употребе, после знатне 
реконструкције а најкасније у року од три године након претходног прегледа) а све на начин који 
обезбеђује сигурност запослених. 

 
Члан 14. 

 
Декан факултета је обавезан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења 

у обољења у вези са радом, у складу с Законом. 
 

Члан 15. 
 

Декан факултета је дужан да оформи и води евиденције у области безбедности и здравља на раду, 
сагласно прописима. 
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Члан 16. 
 

Декану факултета је у обавези да донесе Акт о процени ризика на радном месту и радној околини, 
у складу са Законом. 

 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 17. 

 
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља 

на раду на радном месту и пословима на које је одређен и да се оспособљава за њихово спровођење.  
 

Члан 18. 
 

Запослени има право да Декану факултета даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима 
безбедности и здравља на раду и да контролише своје здравље према ризицима радног места. 
 

Члан 19. 
 

Запослени има право да одбије да ради у следећим случајевима: 
- ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене прописане мере за 
безбедност и здравље на радном месту, 
- ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и мерама за 
њихово отклањање, на пословима свог радног места, 
- ако би према оценама медицине рада, рад ноћу или дуже од пуног радног времена, могао да погорша 
његово здравље, 
- ако на средству за рад нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду. 

 
Члан 20. 

 
Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да предузме 

одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на располагању и да 
напусти радно место, радни процес, односно радну околину. У том случају запослени није одговоран за 
штету коју проузрокује послодавцу. 
 

Члан 21. 
 

Ради безбедности и здравља на раду запослени је обавезан: 
- да се пре почетка рада на одређеном радном месту упозна са прописима и мерама за безбедан и здрав 
рад и подвргне провери оспособљености за такав рад, 
- да обавља послове и радне задатке са пуном пажњом у циљу обезбеђења здравља и живота како за себе 
тако и за остале запослене и лица која се надју у радној околини, 
- да се придржава утврђених мера за безбедан и здрав рад, 
- да правилно и са максималном пажњом рукује средствима и опремом  за рад, као и да поступа у свему по 
упутству произвођача, 
- да наменски користи средства и опрему личне заштите на раду, пажљиво и савесно њима рукује и 
одржава их стално у исправном стању, 
- да захтева од послодавца замену неисправних, дотрајалих или неодговарјућих средстава за личну 
заштиту, 
- да послодавца неодложно обавести о уоченим недостацима који би могли угрозити безбедност и 
здравље на раду, 
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- да у границама своје оспособљености и стручних знања и сам предузима неопходне мере за отклањање 
насталних недостатка који би могли угрозити безбедан и здрав рад, 
- под утицајем алкохола, наркотика или других опијата не сме започети са радом нити наставити рад.  

 
Члан 22. 

 
Запослени је одговоран за штету коју себи, послодавцу или тећем лицу у току вршења рада или у 

вези са радом, својом кривицом нанесе, због непрописне односно немарне употребе средстава за рад или 
средстава личне заштите или других средстава заштите на раду. 
 

Члан 23. 
 

Женама, омладини и инвалидима директор обезбеђује посебну заштиту на раду у складу са 
Законом. 
 

 

IV ОДГОВОРНОСТ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА 

 
Члан 24. 

 
Декану факултет у складу са законским прописима, Колективним уговором и другим општим 

актима факултета, везано за област безбедности и здравља на раду, одговоран је за : 
– одређивање запосленог за безбедност и здравље на раду у писаној форми и 
– доношење нормативних аката у области безбедности и здравља на раду. 
 
 

Осим овога Декану факултета је у обавези да: 
1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду; 
2) запосленом одреди обављање послова на којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду; 
3) обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових технологија и средстава за рад, као и о 
опасностима од повреда и оштећења здравља који настају њиховим увођењем, односно да у таквим 
случајевима донесе одговарајућа упутства за безбедан рад; 
4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад; 
5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду; 
6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду у исправном 
стању; 
7) ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и 
испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине; 
8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане лекарске прегледе 
запослених у складу са овим законом; 
9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве 
помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности; 
10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље запослених.  
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V ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД 
 

Члан 25. 
 

Запослени на Факултету има право и обавезу да се упозна са свим врстама ризика и мерама за 
њихово отклањање на пословима на које је распоређен у циљу стицања потребних знања за безбедан и 
здрав рад у складу са законом и општим актима школе. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав 
рад обавља се према посебном Програму. 

 
Члан 26. 

 
Оспособљавање запослених за безбедан рад обавља се у следећим случајевима: 

– при заснивању радног односа, 
– при распоређивању запослених на друге послове, 
– при измени технолошког процеса, 
– увођења нових средстава за рад и процеса рада. 

 
Члан 27. 

 
Оспособљавање запослених за безбедан рад обавља се теоријски (аудиовизуелним средствима, 

предавањима, коришћењем стручне литературе и на други начин) и практично (кроз практичан рад), на 
радном месту. Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан рад, као и провера знања 
спроводи се у складу са Процедуром о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад. Факултет 
може да ангажује овлашћену установу због иновирања знања запослених из области безбедности и 
здравља на раду. О извршеној теоријској и практичној обуци и провери оспособљености, запослени који 
обавља стручне послове безбедности и здравља на раду води прописану евиденцију. 

 
Члан 28. 

 
Ако Декан факултета одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних 

места, дужан је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места. 
 
 

V ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 29. 
 

Обавезу да оспособи запослене за пружање прве помоћи Факултету спроводи тако што организује 
оспособљавање запослених на радним местима са посебним условима рада, запослених на пословима 
техничке интервенције, као и других запослених у складу са Програмом за оспособљавање запослених за 
пружање прве помоћи. Обуку и проверу знања запослених за пружање прве помоћи обавља Служба 
медицине рада. Декан Факултета за обављање послова заштите запослених ангажује и службу мединице 
рада и у тим случајевима она обавља следеће послове: 
 
1) учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини приликом састављања 
акта о процени ризика; 
2) упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом и обавља послове 
оспособљавања запослених за пружање прве помоћи; 
3) утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези са радом; 
4) оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да испуњавају запослени за обављање 
одређених послова на радном месту са повећаним ризиком или за употребу, односно руковање одређеном 
опремом за рад; 
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5) врши претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком 
и издаје извештаје о лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду; 
6) учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређивања запослених или 
хаварија; 
7) даје савете послодавцу при избору другог одговарајућег посла према здравственој способности 
запосленог; 
8) саветује послодавца у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја и средстава и 
опреме за личну заштиту на раду, са здравственог аспекта; 
9) учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом; 
10) непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду. 

 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
Члан 30. 

 
Запослени који обављају послове безбедности и здравља на раду, у обавези су да се одазову 

оспособљавању за стручне послове за безбедност и здравље на раду на које их упути  Факултету. 
Оспособљавање се може обављати ангажовањем стручних установа регистрованих за делатност 
образовања, набавком стручне литературе, као и путем семинара, саветовања, стручних скупова у земљи и 
иностранству. Средства за стручно оспособљавање и усавршавање обезбеђује Факултету. 
 

ПОСЛОВИ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА 
 

Члан 31. 
 

На факултету је дефинисано радно место са повећаним ризиком, домар/мајстор одржавања. 

 
VI ОБАВЕЗА И НАЧИН ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТВА ЗА РАД 

 
Члан 32. 

 
У циљу предузимања одговарајућих техничких заштитних мера ради повећања степена 

безбедности на раду, Факултет мора  вршити периодични прегледи и испитивања опреме за рад и уређаја 
као и испитивање услова радне околине. 
 

Члан 33. 
 

Факултет периодично испитује машине и уређаје које се користе у процесу рада и дефинисана су у 
Акту о процени ризика (тачка 2.4.). Евиденцију о извршеним техничким прегледима и испитивањима 
прегледаних оруђа за рад и уређаја води овлашћено лице. 
 
 

Приликом набавке нове опреме а и уређаја за рад потребно је добити атест или сертификат о 
придржавању и примењивању прописаних мера и норматива заштите на раду на опреми и уређајима које 
издаје продавац приликом испоруке. Сви документи морају бити преведени на српски језик.  
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА ОПРЕМИ И УРЕЂАЈИМА ЗА РАД 
 

Члан 34. 
 

Машине, уређаји, ручни алати и помоћна средства морају бити пре употребе испитани у погледу 
њихове исправности за рад и стерилисани. Строго се забрањује вршити поправке, чишћење  и 
подмазивање машине и уређаја за време рада. 
 

 

БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ  
 

Члан 35. 
 

Факултет организује и обезбеђује из својих средстава здравствену заштиту запослених ради 
стварања услова за здравствено одговорно понашање и заштиту здравља на радном месту запосленог у 
складу са законом и општим актима. 

 
 

VII СПЕЦИФИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ, ЗАШТИТА ЖЕНА, 
ОМЛАДИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ СА СМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ 

 
Члан 36. 

 
               Факултет је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада 
обезбеди претходни лекарски преглед, као и прописане периодичне лекарске прегледе у току рада. 
Претходни и периодични лекарски преглед запослених на радним местима са повећаним ризиком врши се 
на начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима из безбедности и здрављу на раду. 
 
                Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне 
здравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком Послодавац је дужан да 
га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима. 
 
                Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком не 
може бити разлог за отказ уговора о раду. 

 
Члан 37. 

 
               Посебна права, обавезе и мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих (нарочито у вези 
са њиховим духовним и телесним развојем), жена које раде на радном месту са повећаним ризиком који би 
могао да им угрози остваривање материнства, инвалида и професионално оболелих - уређују Законом о 
безбедности и здрављу на раду, другим прописима, колективним уговором, општим актом послодавца и 
уговором о раду. 

 
Члан 38. 

 
             Запослени је дужан да се подвргне претходном лекарском прегледу пре него што отпочне са радом, 
ради утврђивања општег здравственог стања и способности за обављање одређеног посла за кога је Актом 
о процени ризика за радна места у радној околини утврђено да се врше лекарски прегледи. 
 
              Лекарско уверење о утврђеним психо-физичким способностима запослених, чува се у досијеу 
запосленог као документ трајне вредности. 
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Члан 39. 

 
            Запослени који треба да отпочну да раде на радним местима са повећаним ризиком пре почетка 
рада, подвргавају се претходном специјалистичком прегледу ради утврђивања способности за обављање 
таквог посла. 
 
            Упућивање запосленог на претходни лекарски преглед врши Декан Факултета.. 
 

Члан 40. 
 

            За вршење претходних и периодичних лекарских прегледа запослених на радним местима са 
повећаним  ризиком Факултет ангажује службу медицине рада. Служба медицине рада издаје извештаје о 
лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

 
Члан 41. 

 
             Запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком подвгавају се периодичном 
лекарском прегледу у роковима предвиђеним Законом и Актом о процени ризика за радна места у радној 
околини код послодавца, а на основу оцене службе медицине рада – посебних здравствених услова и 
одређивања периодичности лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком. 
 
             Трошкове периодичних лекарских прегледа сноси Факултет. 
 

Члан 42. 
 

           Приликом упућивања запосленог на лекарски преглед истовремено се служби медицине рада 
доставља обавештење о подацима о радном месту са повећаним ризиком из Акта о процени ризика за 
радна места у радној околини. 

Члан 43. 
 

            Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног здравственог органа, такав 
рад могао да погорша његово здравствено стање.  
 
            Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу 
са Законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или 
последице опасне по његову околину. 
 

Члан 44. 
 

          Жене, омладина и запослени са смањеном радном способношћу, као запослени уживају посебну 
заштиту безбедности и здравља на раду у складу са законским прописима, одредбама овог Правилника и 
другим актима Факултета. 

Члан 45. 
 

          Запослена жена за време трудноће не може да ради на пословима који су по налазу надлежног 
здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају 
подизање терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама и 
вибрацијама. 
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Члан 46. 
  
         Запосленим женама на Факултету забрањен је рад на следећим пословима: 
 

- На пословима и радним задацима са повећаним ризиком; 
- Рад на другим пословима који могу штетно и нарочитим ризиком да утичу на здравље жена; 
- Ручно преношење терета теже од дозвољених вредности и то за: 
 

Старосна доба Највећа дозвољена маса терата(у кг) 

15 до 19 година 10 

19 до 45 година 25 

више од 45 година 15 

 
Члан 47. 

 
         У време трудноће жене се не могу распоређивати на послове и радне задатке који се обављају у 
принудном положају тела, или се рад обавља у дужем времену стојећи. 
 
         Забрањено је трудним женама одређивати послове који захтевају веће физичке напоре или било коју 
врсту психичких оптерећења у току рада. 
 

Члан 48. 
 

          Запослени са смањеном радном способношћу не могу се распоређивати на послове, односно радно 
место са повећаним ризиком и друге послове где се захтева веће физичко напрезање и друга психичка 
напрезања у току обављања послова и радних задатака. 
 

Члан 49. 
 
           Запослени млађи од 18 година живота не може да ради на пословима на којима се обавља нарочито 
тежак физички рад, рад под земљом, под водом или на великој висини, који укључују излагање штетном 
зрачењу или средствима која су отровна, канцерогена или која проузрокују наследна обољења, као и 
ризик по здравље због хладноће, топлоте, буке или вибрације. 
 

Члан 50. 
 

                Лица која су млађа од 18 година не могу се запошљавати и распоређивати на радна места са 
повећаним ризиком као и за рад ноћу. 

 
Члан 51. 

Забрањена је дискриминација особа са инвалидитетом. Забрањено је вршити 
дискриминацију због инвалидности у запошљавању и остваривању права из радног односа према 

1. Особи са инвалидитетом која тражи запослење; 
2. Пратиоцу особе са инвалидитетом који тражи запослење; 
3. Запосленој особи са инвалидитетом; 
4. Запосленом пратиоцу особе са инвалидитетом. 
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Члан 52. 

 
                 Дискриминацијом због инвалидности у запошљавању сматра се: 
 
1. Непримање у радни однос особе са инвалидитетом или пратиоца особе са инвалидитетом због 
инвалидности, односно због својства пратиоца особе са инвалидитетом; 
2. Постављање посебних здравствена услова за пријем у радни однос особе са инвалидитетом, осим ако су 
посебни здравствени услови за обављање одређених послова утврђени у складу са законом; 
3. Претходна провера психофизичких способности које нису у непосредној вези са пословима за које се 
заснива радни однос; 
4. Одбијање да се изврши техничка адаптација радног места која омогућује ефикасан рад особе са 
инвалидитетом, ако трошкови адаптације не падају на терет послодавца или нису несразмерни у односу 
на добит коју послодавац остварује запошљавањем особе са инвалидитетом. 
 

Члан 53. 
 

                 Запошљавањем особа са инвалидитетом под општим условима сматра се запошљавање код 
послодавца без прилагођавања послова, радног места или послова и радног места. 
 
                 Запошљавањем особа са инвалидитетом под посебним условима сматра се запошљавање код 
послодавца уз прилагођавање послова, радног места или послова и радног места. Под прилагођавањем 
послова подразумева се прилагођавање радног процеса и радних задатака. Под прилагођавањем радног 
места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и 
опреме – у складу са могућностима и потребама особе са инвалидитетом. 
 
                 Прилагођавањем се може обезбедити и стручна помоћ, као подршка особи са инвалидитетом код 
увођења у посао или на радном месту, кроз саветовање, оспособљавање, услуге асистенције и подршку на 
радном месту, праћење при раду, развој личних метода рада и оцењивање ефикасности. 
 

Члан 54. 
 
                Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом, јесте обавеза сваког послодавца који има најмање 
20 запослених да има у радном односу одређени број особа са инвалидитетом. Послодавац који има од 20 
до 49 запослених дужан је да има у радном односу једну особу са инвалидитетом. Послодавац који има 50 
и више запослених дужан је да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом, и на сваких 
наредних започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом. 
 
                 Послодавац који учествује у финансирању зарада особа са инвалидитетом у предузећу за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и 
организацији ослобађа се обавезе запошљавања оног броја особа са инвалидитетом чије зараде 
финансира. Учешће у финансирању зараде особе са инвалидитетом из става 1. овог члана не може бити 
мање од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 
 

Члан 55. 
 

                 Запослени са смањеном радном способношћу и инвалид рада може се распоредити на све оне 
послове на којима може радити без професионалне рехабилитације и без опасности за смањење преостале 
радне способности. 
 
                 Инвалиди се могу распоређивати само на оне послове који неће умањити њихову преосталу радну 
способност. 
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Члан 56. 

 
                  Запосленој особи са инвалидитетом Факултет је дужан да обезбеди обављање послова према 
преосталој радној способности. 
 
                  Запосленом код кога је у складу са прописима утврђено да постоји опасност од настанка 
инвалидности на одређеним пословима, Факултет је дужан да запосленом обезбеди обављање другог 
одговарајућег посла.. 

 
VIII НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПОД УТИЦАЈЕМ  

АЛКОХОЛА И ДРУГИХ СРЕДСТВА ЗАВИСНОСТИ 
 

Члан 57. 
 

 Запослени који се налази под утицајем алкохола, психоактивних супстанци или других средстава 
зависности не сме започети, односно наставити рад. Уколико се посумња да је запослени користио лекове, 
психоактоивне супстанце и друга средства која изазивају болести зависности, обавезан је да се удаљи са 
радног места и да се подвргне провери да ли је под утицајем алкохола или других средстава зависности у 
надлежној здравственој установи. 
 

Члан 58. 
 

Провера запослених под утицајем алкохола или других средстава зависности ради се у 
случајевима и на начин утврђен посебним актом Факултета. 

 

IX СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 
 

Члан 59. 
 

Факултет обезбеђује запосленима као и другим лицима која имају право на безбедност и здравље 
на раду из члана 3. овог Правилника, потребна средства и опрему за личну заштиту на раду, која одговара 
задацима које запослени обављају у складу са одредбама Правилника о организацији и систематизацији 
послова на Факултету. 

Члан 60. 
 

Нормативом средстава и опреме за личну заштиту утврдиће се врста средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, као и рокови употребе. 

 
Члан 61. 

 
Планирање, набавка, задужење и контрола употребе средстава и опреме за личну заштиту на раду 

уређује се посебним актом Факултета. 

X ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Члан 62. 
 

Послодавац одређује посебно лице које је дужно да води на прописаним обрасцима евиденције о : 
 
– повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом, 
– запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, 
– опасним материјама које се користе у току рада, 






