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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, 



Институт „ВИП Центар“ д.о.о. Лесковац  Правилник о безбедности и здрављу на раду,  „Технолошки факултет“ Лесковац 
 

 
- 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. 



Институт „ВИП Центар“ д.о.о. Лесковац  Правилник о безбедности и здрављу на раду,  „Технолошки факултет“ Лесковац 
 

 
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, 
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ИЗРАДА ДОПУНЕ  
АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 

 
 

1.1. Пословно име (назив) послодавца: “Технолошки факултет” Лесковац 
 
 
1.2.  Адреса послодавца: Булевар Ослобођења 124, Лесковац 
 
 
1.3. Одлука о покретању поступка допуне процене ризика: 22.05.2020.године 
 
 
1.4. Процењивачи ризика:  

 

1.4.1. Институт “ВИП Центар” д.о.о.: 

 

1. Милчић Виолета, стручно лице за обављање послова безбедности и здравља 

на раду, 

2. Стевановић Милош, стручно лице за обављање послова безбедности и 

здравља на раду, 

3. Предраг Динић, стручно лице за обављање послова безбедности и здравља 

на раду, 

 

 
1.4.2. “Технолошки факултет ” Лесковац : 

 
4. Проф. Др Љубиша Николић, Декан 
5. Марина Николић, Секретар 
6. Милош Ераковић, Стручни сарадник за јавне набавке 

 
 
 

 
1.6. Завршетак израде Допуне процене ризика до: 29.05.2020.godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОЦЕНА РИЗИКА  
НА РАДНИМ МЕСТИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ИЗЛАГАЊА БИОЛОШКИМ ШТЕТНОСТИМА 
 
 

2.1.  Методологија 
 

У складу са смерницама за безбедан и здрав рад ради спречавања, појаве и ширења  заразне 

болести COVID – 19, Управе за безбедност и здравље на раду послови код којих постоји ризик 

од инфекције изазван биолошким штетностима (CORONA VIRUS nCoV) подељени су у следеће 

категорије ризика : 

 

Веома висок ризик: 

• Здравствени радници који лече болесне или за које се сумња да су заражени вирусом; 

• Стоматолошки радници; 

• Запослени на одржавању хигијене ( хигијеничари, комунални радници , радници у 

вешерајима итд.). 

 

Висок ризик : 

• Други здравствени радници и њихово помоћно особље ; 

• Спасиоци који превозе болесне, запослени у хитној помоћи; 

 Здравствени и други запослени у домовима за негу одраслих; 

• Запослени у мртвачницама и др: 

 

Средњи ризик : 

• сви запослени који не могу у односу на друге да раде на међусобном одстојању од мин.2м 

(трговци, достављачи, возачи, полицајци, ватрогасци, грађевински радници, а посебно у 

затвореном простору, групни рад ...) 

 

Низак ризик : 

• Особе које у свом свакодневном раду немају блиски контакт са другим особама или 

колегама. 

 
 
 
 
 
 



2.2. Процена ризика “Технолошки факултет” Лесковац  у односу на  опасност од 
излагања биолошким штетностима 

 

Категорије ризика 
Организациона јединица/ 

Назив послова по систематизацији 

Веома висок ризик         

Висок ризик 
        

Средњи ризик 1. Декан факултета 
2. Продекани факултета 
3. Шефови катедре 
4. Наставник на академским студијама-редовни професор 
5. Наставник на академским студијама-редовни професор у пољу 

уметности 
6. Наставник на академским студијама-ванредни професор 
7. Наставник на академским студијама-ванредни професор у пољу 

уметности 
8. Наставник на академским студијама-доцент 
9. Наставник на академским студијама-доцент  у пољу уметности 
10. Наставник у високом образовању-наставник страног језика(енглески 

језик 
11. Асистент са докторатом 
12. Асистент 
13. Сарадник у настави 
14. Научни саветник / виши научни сарадник / научни сарадник 
15. Истраживач сарадник 
16. Истраживач приправник 
17. Шеф лабораторије 
18. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији 
19. Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији 
20. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци-Шеф 

библиотеке 
21. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци 
22. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Рачунском центру-

Шеф Рачунског центра 
23. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Рачунском центру 
24. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Рачунском центру и 

Лабораторији за компјутери подржано процесно инжењерство 
25. Секретар факултета 
26. Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања-шеф 

службе 
27. Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања 
28. Руководилац финансијско – рачуноводсвених послова - шеф службе 
29. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник 
30. Благајник 
31. Контиста 
32. Ликвидатор 
33. Стручни сарадник за јавне набавке 
34. Продавац 
35. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне 

послове-Шеф службе 



36. Правни сарадник 
37. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у деканату 
38. Домар/мајстор одржавања 
39. Портир 
40. Возач возила Б категорије 
41. Чистачица 

    
 

 
 

  
     

Низак ризик  

 
  
 

  2.3 Средства и опрема за личну заштиту која се користи на радном месту: 
 

Ред  
бр. 

Назив средства-опреме за личну заштиту Стандард 

1. Кофил маска  FFP3 (N95) 

2. Медицинске рукавице за једну употребу SRPS EN 455-2:2015 

4. Заштитне наочаре или визир - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





3.2 Опште превентивне мере 
 
 Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати следеће 

опште превентивне мере и препоруке на нивоу целе организације: 
 

  Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују на ЦОВИД - 19 не 
долазе на посао, већ да се одмах повуку у самоизолацију. 

  Обавезно је да се ове особе у тим случајевима одмах јаве свом непосредном 
руководиоцу и изабраном лекару и епидемиологу у Институт за јавно здравље у 
месту становања и даље поступају по њиховим инструкцијама. 

  Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, код 
кашљања и кијања поставити унутрашњу страну лакта или папирну марамицу која 
мора одмах да се баци у канту. Лица која у току рада на послу почну да кашљу и/или 
кијају одмах треба да се упуте кући. 

  Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекција обуће. 
  За све запослене обезбедити гел за дезинфекцију руку. 
  Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и 

грипа, односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2 м. 
  Често прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебно након 

„ризичног“ контакта. 
  У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке са 

садржајем минимум 70 % алкохола. 
  Избегавати додиривање уста, носа и очију. 
  Повремено умивање чистим рукама и испирање уста топлом водом, чајем, 3% 

Хидрогеном или средствима за оралну хигијену. 
  Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних столова, опреме за 

рад, тастатура, мишева, телефона, канцеларијског прибора итд. 
  Често проветравање просторија. 
  Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (одржавање 

имунитета). 
 Останите код куће за време забране кретања у време полицијског сата, ако нисте у 

то време на послу. Поштујте савете епидемиолога и лекара који свакодневно апелују 
на целокупно становништво да поштује мере превенције и остане код куће. Стриктно 
поштовање ове мере ће успорити ширење вируса. 

 
3.3 Посебне превентивне мере 

 
  Запосленима на дневном нивоу обезбедити коришћење средстава за основну 

хигијену и заштиту (топлу воду и сапун, средства за дезинфекцију руку и радних 

површина, заштитне маске и рукавице);✓ Обезбедити одговарајућа средства 

за дезинфекцију у свакој радној просторији. 

  На зиду поред лавабоа поставити пластифицирано Упутство за правилно прање 

руку. 

  За све запослене обезбедити средства и опрему за личну заштиту: заштитне маске 

(платнене и хируршке), заштитне рукавице. 

 Средства за дезинфекцију која треба користити: Алкохол 70%, Средство за 

дезинфекцију на бази натриум хипохлорит 4,8 г на 100 г (састав: мање од 5% 

избељивача на бази хлора, нејонских тензида, сапун, парфем). 



 ✓ На локацијама послодавца, где је то могуће, а због протока већег броја 
запослених,увести обавезу мерења телесне температуре, безконтактним топломером. 
Мерење температуре се врши на улазима у објекте од стране радника физичког 
обезбеђења/лица задужених за ове послове. Лица која врше бесконтактно мерење 
температуре, морају бити опремљена заштитним маскама, заштитним 
наочарима/визиром, заштитним рукавицама. 
 ✓ Забрањује се наручивање и достава хране запосленима. Уместо тога даје се 
препорука запосленима да доносе готову храну у произвођачкој амбалажи, или суву 
храну припремљену код куће. 
✓ У циљу превенције ширења вируса, запосленима у складу са могућностима 
иприродом посла, обезбедити рад од куће. 
✓ У циљу превенције ширења вируса, свести боравак на терену на минимум, као 
и кретања, осим у изнимним ситуацијама (уз адекватну расподелу дезинфекционих 
средстава, маски и рукавица ради личне заштите од заразне болести). 
✓ Запослени који обављају рад на терену увек одржавати дистанцу од других 
лица најмање 2,0м. 
✓ Идентификовати ризичне категорије међу запосленима (старији од 65 
година, запослени са хроничним обољењима, мајке деце до 12 година уколико 
други родитељ има радну обавезу) и у складу са препорукама запосленима 
омогућити рад од куће. 
✓ Пратити информације и препоруке путем доступних, званичних извора 
информисања. 
✓ У случају да се у просторијама задеси особа (запослени/пословни 
партнер/посетилац) са симптомима налик прехлади или грипу, а не понаша се у 
складу са мерама опште превенције, треба да се са дозвољене дистанце упозори од 
стране запослених. 
✓ Ако особа не послуша упозорење треба позвати ”обезбеђење/полицију” (ако 
је присутно обезбеђење, а ако не, онда полицију. 
✓ Уколико се у пословним просторијама задеси особа (запослени/пословни 
партнер/посетилац) којој се стање налик прехлади или грипу нагло погорша, 
потребно ју је на безбедан начин изоловати и позвати хитну медицинску службу. 

 ✓ У случају да дође до сумње да је запослени инфициран “коронавирусом” и 
буде упућен у “самоизолацију”, потребно је да обезбеди медицинску потврду (лекарско 
уверење) да је по овом основу одсуствовао. 

 
✓Напомена одговорности: Апеловати на запослене да дату ситуацију не 
злоупотребљавају, с обзиром да се на тај начин систем под релативним притиском 
додатно оптерећује на штету заједнице. 
✓ Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга (сервисери, 
одржавање, испитивања опрема и инсталација, ревизија и сл.), односно боравак и 
долазак екстерних лица у пословни простор без преке потребе. 
✓ Обуставити организовање лекарских прегледа запослених  
✓ (преглед вида, рад ноћу и сл.), интерних и екстерних обука и тренинга где се 
сакупља више лица истовремено у директном контакту. 
✓ Запослени који у току рада раде са другим лицима, долазе у контакт са 
другим лицима (на терену, шалтеру и сл.) морају увек користити заштитне рукавице, 
заштитне маске, уз стално одржавање минималне дистанце од 2,0 м. Избегавати 
контакте са лицима која исказују симптоме инфекције (кашаљ, кијање и сл.). 
✓ Уколико је потребно извршити оверу екстерних докумената (потписивање и 
сл.), то обављати тако да се увек одржава минимална дистанца између лица од 2,0 



м. Обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске. У затвореној 
просторији не би требало да борави истовремено више од 4-5 особа. 

 ✓ Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где 
је то могуће. 

✓ У току рада не носити наките, сатове и наруквице јер то повећава ризик од 
преноса инфекција и отежава правилно и безбедно прање руку. 
✓ У току рада обавезно је везивање косе. 
✓ За време рада, руке прати што чешће, сапуном, минимум 20 секунди у складу 
са упутством за правилно прање руку. 
✓ Користити 70 % Алкохол за дезинфекцију. 
✓ Поставити отираче на улазу у пословни простор (на локацијама где је то 
могуће) натопљене дезинфекционим средством (раствор Натријум хипохлорита). 
Уколико то није могуће, обезбедити назувице за обућу, која ће се након коришћења 
и изласка из простора бацати у одоговарајућу канту са кесом, а канте се редовно 
празнити. 
✓ Редовно дезинфиковати кваке улазних врата. 
✓ Лица задужена за одржавање хигијене простора (агенције, запослени и сл.) 
активно укључити у спровођење безбедносно - хигијенских мера (повећати број 
радних сати или увести додатне термине). Лица која обављају ове послове морају 
бити опремљена заштитним рукавицама, маскама, радном одећом (мантил и сл.) 
✓ Личну одећу држати одвојену од службене/заштитне одеће и опреме. 
✓ Након санитације просторија потребно их је добро проветрити. 
✓ Мере санитације радних и помоћних просторија примењивати пре почетка 
рада, у прекидима рада, а у току рада (препоручљиво на свака 2х) и на крају радне 
смене. 
✓ У циљу подизања нивоа опште хигијене, службену одећу користити само 
један дан и на крају рада је одмах опрати под високом температуром и након тога 
просушити пеглањем. 
✓ Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на 
крају рада је могуће опрати на највишој температури прања (95°Ц, нормалан процес) 
и након тога просушити је пеглањем са највишом температуром плоче (1500Ц). 

 ✓ Екстерна лица (посетиоци, клијенти и сл.), док се налазе у пословном 
простору, морају све време да носе заштитну опрему (маску и рукавице). 
✓ За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују на зараженост вирусом, 
одмах се јавити непостедном руководиоцу и поступати по општем упутству 
✓ Радне смене организовати тако да се запослени из смена не мешају тј. не 
преклапају 

3.4 Превентивне мере приликом пословних састанака 

Пословна активност већине пословних субјеката захтева сталну комуникацију са 

запосленима, тимски рад и групне сусрете са пословним партнерима. Превенција ширења 

заразе треба да подржи пословне активности, па се у датим околностима препоручују 

следеће мере: 

✓ На улазним вратима у пословне просторије поставити обавештења да је при 

уласку обавезна дезинфекција руку за све (запослене и посетиоце). 

✓ Појачати контролу уласка у пословне просторије. 

✓ Приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање. 

✓ Ограничити групне пословне састанке (до четири особе). 

               ✓ За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила 



физичка дистанца од бар 2 м. 

 ✓ Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати 

просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.). 

 ✓ Ограничити време трајања састанака на до 15 минута. 

 ✓ За запослене који раде са странкама обезбедити дезинфекциона средства за 

руке и заштитне маске. 

✓ Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских 

позива итд. 

 

3.5 Хигијенско санитарне мере за време трајања ванредне ситуације 

 ✓ За време трајања ванредне ситуације се морају обезбедити услови да 
хигијена буде на завидно високом нивоу. 

 ✓ Свест појединца о томе сада мора бити на високом нивоу. 

 ✓ Свака инфекција не значи опасност по живот, али се мора размишљати да за 
некога и најмања инфекција може бити кобна. 

Хигијенско - санитарним мерама утврђује се начин одржавања хигијене и објеката, радног 
простора, опреме и прибора, радних површина, радне одеће, као и личне хигијене 
запослених. Мере су обавезујуће за све 

3.5.1 Интерна хигијена 

Мора се радити на подизању свести о значају интерне хигијене која обухвата организацију 

и контролу: 

■ стања и чистоће свих радних површина, 

■ хигијене санитарних просторија, 

■ хигијене амбалажних материјала и површина са којима запослени/друга лица 

долазе у контакт, 

■ чувања и употребе хемикалија.Internu higijenu sprovoditi prema sledećim 

uputstvima: 

 

 Радни дан треба започети са природним проветравањем радног простора, 

отварањем врата и прозора (тамо где је то могуће). 

 ✓ Свакодневно, пре почетка рада запослени мора пребрисати (дезинфиковати) 

радне површине са којима долази у контакт као и опрему коју ће користити. 

 ✓ За све запослене који раде у канцеларији важно је да се свакодневно 

дезинфикују радни столови, телефони, тастатуре и “миш”, хефталице, бушилице, хемијске 

оловке. 

 ✓ У свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се чисти под и 

санитарни чвор. Подови се перу водом и раствором Натријум хипохлорита (у кућној хемији 

Доместос, Варикина...). 



       ✓ Најмање један пут у свакој смени се организује и дезинфекција ових 

површина. Крупне чврсте честице се физички отклањају са пода, опреме и радних 

површина чим се ту нађу.абрањено је гомилање отпада, посебно хране. 

 ✓ Канте са комунални отпадом се морају редовно празнити сваки дан 

. 

3.5.2 Радне површине, чаше и друга опрема 
 

 

✓ Смањите кување кафе и чаја на минимум. 

✓ За време пандемије не користите заједничке чаше, шоље, есцајг. 

✓ Одмах након употребе свако од запослених је у обавези да све што је 
користио одмах и опере и склони. 

✓ За прање чаша, шоља и других посуда и опреме који се користе за припрему 
топлих и хладних напитака се користи чиста топла вода и детергент. 
 Препоручује се употреба воде за пиће из јавног водовода. Уколико се користи вода 
из апарата, неоходна је редовна дезинфекција свих славина, ручица и делова који се 
хватају или притискају при пуњењу чаша. Исто се односи на апарате за кафу или „вендинг“ 
машине. Све површине је неопходно редовно опрати (минимално једном на дан) и 
дезинфиковати све површине које се додирују при куповини напитака или хране. 
 

3.5.3  Хигијенско одржавање рачунарске опреме и мобилних телефона 
 

 
 

 

 ✓ Пре употребе рачунару дезинфикује тастатуру, миш и подлогу за миш 70% 
Алкохолом. 

 ✓ Након употребе рачунарске опреме поновите исти поступак 

 ✓ Мобилни телефон је иначе медиј на ком се концентрише највећи број штетних 
микророрганизама. Обришите га са свих страна више пута у току дана 70% Алкохолом. 

 ✓ Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а 
нарочито телефонску слушалицу- 
 

3.5.4 Хигијенске мере приликом коришћења аутомобила 
 

 

✓ У аутомобилу увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% Алкохол), 
папирне марамице или убрус. 

✓ По уласку у аутомобил, испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију. 

✓ Пре изласка из аутомобила (по завршетку вожње) поново алкохолом испрскати руке, 
управљач, мењач и кључ од аутомобила. 

✓ Након изласка из аутомобила, испрскати алкохолом аутомобилско седиште. 

. ✓         Препорука је да се у аутомобилу возе највише две особе. 

 

 

 

 



3.5.5. Хигијенске мере приликом рада са папирним документима 

 ✓ У току рада са папирном документацијом обавезна је употреба заштитних 
рукавица и заштитне маске 

 ✓ Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему документације 

 ✓ Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту 
одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се увек 
одржава минимална дистанца између 2 лица од 2,0м 

 ✓ Водити рачуна да екстерна лица не улазе без потребе у пословни простор, а 
ако је то потребно, дозволити улазак само до излазних врата 

 ✓ Код потписиавања докумената (отпремнице, пријемнице и сл.) захтевати од 
лица којем је потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2,0 
м 

 ✓ Водити рачуна да за столом/пултом буде увек највише једна особа у исто 
време 

 ✓ Потписивање, као и држање документа се врши уз коришћење заштитних 
рукавица и заштитне маске 

 ✓ Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање 
докумената. 

 ✓ Након потписивања запослени се удаљава од стола, а потписана документа 
преузима екстерно лице одржавајући међусобну дистанцу од најмање 2м 

 ✓ Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за 
манипулацију документацијом 

 ✓ Коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталим отпадом 

 ✓ Пристиглу документацију одлагати на одговарајућа места где није могућ 
приступ свим лицима, тако да се обезбеди да та документација “одстоји” без дирања што 
дужи период могуће како би се потенцијалне честице вируса елиминисале 

 ✓ Папирна документа одлагати у пластичне фолије, водећи рачуна да се 
спољни део фолије не контаминира, као ни регистратори за одлагање 

 ✓ Регистраторе и фолије по потреби дезинфиковати дезинфекционим 
средствима 

 ✓ Након манипулације документацијом, поготову екстерном докуметнацијом 

обавезно опрати руке у складу са упутствима за правилно прање руку. Не додиривати 
никада лице рукама (уста, нос, очи и др.). 

 ✓ Редовно дезинфиковати сто који се користи за потписивање, као и оловке 
које се користе за потписивање. 

3.5.6  Хигијена запослених 

  ✓ Радна одећа запослених мора да буде уредна и чиста. 
  ✓ Радну одећу коју сте носили, после скидања ставите у кесу и однесите на 

прање. 
  ✓ Препорука је да у прашак за веш додате кашику соде бикарбоне. 
  ✓ Нарочито је важна хигијена руку. 
  ✓ Руке треба прати топлом текућом водом и сапуном. Руке се морају прати што 

чешће, а обавезно пре почетка рада, пре припреме и конзумирања хране, у сваком тренутку 
када се запрљају или комтаминирају, после употребе тоалета, и посебно често приликом 
рада са пацијентима. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5.7  Заштитне рукавице 
 

 

 ✓ Заштитне рукавице штите од директног контакта са прљавим и инфицираним 

површинама само ако се правилно користе. 

 ✓ Ако са њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, оловку, 

своје одело, лице, алат, онда оне не могу да спрече пренос инфекције. 

 ✓ И када носите рукавице, перите руке са рукавицама. 

 ✓ Рукавицама преносите инфекцију на све површине које додирујете. 

✓ Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), врата гурните 

телом, ногом, светло палите лактом, надлактицом 

 

3.5.8  Заштитне маске 
 

 

✓ Заштитне маске морају да носе сви који оставрују блиски контакт са другим 
особама. 

✓ Није свака респираторна инфекција изазавна корона вирусом, али свако 
слабљење имунитета за некога може бити кобно. 

✓ Заштитне маске штите вас од директног удисања инфективног агенса само 
ако их правилно користите. 

✓ Једна маска се може користити само док се не овлажи. 

✓ Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, 
осим платнене која се може опрати откувавањем. 
 ✓ Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да 
виси око врата. Тако и сама постаје извор инфекције 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5.9 Хигијена тоалета 
 

 

✓ Тоалети се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз 

употребу средстава за дезинфекцију. 

✓ У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном топлом и 
хладном водом, као и средства за прање руку и папирни убруси за брисање. 



✓ У сваку канту се морају поставити кесе. 

✓ Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовно мењати. 

✓ Кесе које се бацају се морају везати и одложити у контејнер са комуналним 
отпадом. 

✓ Забрањено је коришћење заједничких крпа и пешкира. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.5.10  Заштита од преноса инфекција директним контактом 
 

 ✓ Забрањено је руковање, грљење и љуб ење при сусретима. 

 ✓ Сведите физички контакт са свима на минимум. 

 ✓ Не додирујте нос, очи, уста, лице пре него што добро оперете 

руке.  

 ✓ Не користите платнене марамице за брисање носа. 

 ✓ Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне 

површине. 

 ✓ Обезбедите да у једној просторији борави што мање људи, а највише 5. 

 ✓ Све послове који се могу обављати од куће, организујте како би се смањила 

могућност преноса инфекције. 

✓ Увек када је потребно руковати са чврстим предметима и амбалажом, 

дезинфикујте их 70% Алкохолом 

 

3.6 Оперативни поступци у функцији примене превентивних мера и 
реаговања на ситуацију појаве заразе 

 
3.6.1  Начин информисања и обучавања запослених у вези са превентивним мерама 

заштите од COVID- 19 
 

-Средство које се користи за дезинфекцију се распршује по свим површинама у простору 
(радне површине, зидови, подови) 
-Сви запослени морају бити редовно информисани и упознати са свим релевантним 
информацијама, поступцимау и обавезама у вези заштите здравља и безбедности од 
заразне болести COVID- 19. 
-Сви запослени морају добити инструкције о обавези коришћења средстава и опреме за 
личну заштиту и дезинфекцију, као и о начину и поступцима њихове правилне примене.  



-Упознавање са свим прописаним превентивним мерама на нивоу послодавца вршити 
путем презентација, маил инструкција, визуелним инструкцијама у форми 
плаката/летака/постера, као и путем писаних и усмених обавештења, у складу са 
најпогоднијим начином и тренутним околностима.  
-Запослени су дужни да се упознају са свим мерама за безбедан и здрав рад, а у вези 
заштите здравља и безбедности од заразне болести COVID- 19. 
- Запослени су дужни да се без изузетака и импровизације придржавају мера које су 
наложене.  
 

3.6.2  Поступак правилне примене личних заштитних средстава у заштити 
запослених од COVID- 19 

✓ Само постојање личне заштитне опреме није довољно за спречавање инфекције 

запослених коронавирусом. 

✓ Лична заштитна опрема може бити извор инфекције код неправилне употребе. 

✓ Од кључног значаја је правилна употреба личне заштитне опреме, односно 
увежбаност при њеном стављању и скидању. 
 
Редослед поступака правилне примене средстава и опреме за личну заштиту дат је у 
следећим тачкама: 
 
1. Обавити хигијену руку. 
2. Ставити заштитну маску. 
3. Ставити заштитне наочаре / Визир - уколико се користе (само уколико су претходно 
дезинфиковани). 
4. Навући рукавице. 
 

Заштитну маску фиксирати на следећи начин: 

✓ Преко носа, уста и браде.  

✓ Фиксирати маску у корену носа.  

✓ Везати је на потиљку и врату. 

✓ Проверити да ли маска добро приања уз лице. 

✓ Маска се замењује када постане влажна. 

✓ Платнена маска је за вишекратну употребу. Већ 

коришћена маска се искувава на температури 95°Ц /у 

машини или у кухињској посуди/. Након искувавања и сушења, маска се пегла и 

спремна је за поновно коришћење. 

 

Правилно коришћење визира (уколико се користи) обухвата следеће 

принципе: 

✓ Коса уколико је дуга, мора да буде везана/покупљ ена. 

✓ Ставити визир који штити од прскања телесних 

течности/респираторног секрета,  

✓ или ставити заштитне наочаре 



Правилно коришћење заштитних рукавица:  

 

✓ Нокти на рукама треба да су исечени на кратко. 

✓ Док су вам рукавице на рукама никако не додирујте лице и 

немојте везивати маске рукавицама којима сте већ додиривали 

површине око себе. 

✓ С’обзиром да нисте у могућности да мењате рукавице после 

сваког контакта са новцем и пацијентом, рукавице испрскајте 

70% алкохолом. 

 

 

Правилно поступање са искоришћеним средствима за личну 

заштиту:  

✓ Употребљене маске и рукавице, као и искоришћене 

убрусе који се користе за дезинфекцију радних површина 

бацати у посебну кесу за ову врсту отпада која се налази 

на одвојеном месту. 

Употребљене визире / наочаре (уколико се користе) 

дезинфиковати на следећи начин: 

✓ испрскати све површине визира 70% алкохолом уз помоћ 

боце са распршивачем, 

✓ пребрисати папирним убрусом или оставити да се 

самостално осуши, 

✓ сваки запослени дезинфикује визир на крају своје смене, 

✓ сваки запослени дезинфикује визир на почетку своје 

јутарње смене, 

✓ обавезно опрати руке на крају процеса дезинфекције. 

 

Правилна дезинфекција радних површина обухвата следеће поступке:  

✓ 70 % алкохол је прва препорука за дезинфекцију свих површина. 

✓ Испрскати површине и пребрисати их папирним убрусом или оставити површину да 

се самостално осуши. 

✓ Алкохол користити за дезинфекцију свих површина са 

којима су запослени највише у контакту, а посебно пре 

замене смена. 

✓ За време дезинфиковања површина користити 

заштитне рукавице! 

✓ На овај начин најбоље чувамо своје здравље И 

одржавамо неопходну хигијену. 

 



3.6.3  Реаговање у случају сумње да је запослени заражен COVID– 19 

 

Појавом првих симптома потребно је: 

✓ уколико приметите било који симптом болести, потребно је да контактирате број 

телефона епидемиолога за ваш град (место у ком живите), 

✓ консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту, 

✓ колико је могуће ограничити контакт са здравим особама („самоизолација“, док се 

не утврди узрок симптома), 

✓ спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и кашљања 

(користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у надлактицу). 

✓ не долазити на посао уколико се код вас јаве типични симптоми као што су 

грозница, кашаљ или потешкоће са дисањем. 

 

Ако сумњате да сте заражени вирусом, о томе одмах обавестите: 

✓ послодавца преко непосредног руководиоца, 

✓ колеге у канцеларији, 

✓ особу задужену за људске ресурсе, 

✓ све људе са којима сте комуницирали, 

✓ вашег лекара/дежурног епидемиолога 

 

 

3.6.4  Списак установа и дежурних телефона за ближе информације у вези са COVID- 19 

 

Код првих сиптома, не чекајте! Одмах уђите у поступак самоизолације, јавите се телефоном 

свом изабраном лекару и епидемиологу у Институту за јавно здравље у Вашем месту 

становања. 

Назив установе Адреса Контакт телефон 

Институт за јавно здравље 
Ниш 

Ул.Булевар др Зорана 
Ђинђића бр.50, 18000 Ниш 

060/4119-416 
064/48-988-25 

Завод за јавно здравље 
Лесковац 

Ул. Максима Ковачевића бр. 11, 
16000 Лесковац 

064/864-8825 
064/864-8815 
064/839-2405 

Завод за јавно здравље 
Врање 

Ул. Јована Јанковића Лунге бр. 
1, 17500 Врање 

064/1403-289 
064/4242326 
062/718820 
017/421-310  

 
 
 
 



 
 

 

3.7. Поступак за безбедно одлагање отпада 

 
Отпад који обухвата искоришћене заштитне маске и рукавице, као и убрусе којима је 

извршено брисање површина, папирне марамице и други отпад за који се оправдано 
претпоставља да би могао да буде контаминиран вирусом, одлагати на следећи 
начин: 

✓ Одвојити посебну канту за овај отпад која има могућност затварања. 

✓ Канту обложити кесом која има могућност везивања на врху у коју ће се убацивати 
отпад. 

✓ Пре избацивања отпада, кесу одговарајуће везати и избацити је са осталим отпадом. 

✓ Приликом манипулисања са отпадом (везивање и изношење отпада) обавезна је 
употреба заштитне маске и рукавица. 

 

 

Адресе и бројеви телефона Домова здравља 

ДОМ ЗДРАВЉА АМБУЛАНТА COVID-19 
ЦЕНТРАЛНА 
АМБУЛАНТА 

Дом здравља Лесковац 
016/212297 064/8849320 

064/1644519 064/1897542 

016/236130 016/241405 

016/251988 064/8849313 

064/8849323 064/8849321 
Дом здравља Бојник 

016/210477 061/6877214 

060/41703333 

016/821179 063/1729792 

016/827606 064/4187630 

Дом здравља Власотинце 016/876180 064/8809920 016/876180 064/8809920 

Дом здравља Лебане 
016/843124 064/8993723 

064/8993724 061/1655164 

016/847073 064/8993778 

064/8993775 064/8993721 

Дом здравља Медвеђа 
016/891722 063/1108242 

063/1108243 063/1108251 016/891237 063/1162199 

Дом здравља Ниш 
018/553444 018/553441 

0700/303503 069/4555259 

069/4555226 

0700/303503 069/4555168 

069/4555218 018/503606 

018/503736 018/503737 

018/503666 

Дом здравља Врање 

017/421027 064/8663368 

064/8092210 064/8932137 

017/421027 064/8663368 

064/8092210 064/8932137 



3.8 Поступак асанације пословног простора 

 
Асанација терена садржи организацију санитарно- хигијенских и санитарно-

техничких мера на терену, у циљу спречавања ширења заразних болести. 

У случају да се укаже сумња или је извесно да је неко од запослених морао да оде у 

самоизолацију, или је у пословни простор ушло лице за које се сумња да је прекршио 

самоизолацију, а наложена му је, или је неко од запослених у току рада добио 

симптоме који указују на присутво заразне болести ЦОВИД - 19, извршиће се 

следеће мере дезинфекције - асанације: 

✓ Позива се специјализована фирма која врши послове дезинфекције. 

✓ Дезинфекција се врши у вечерњим сатима и пословни простор је сутра ујутру 

спреман за отварање. 

✓ Приликом дезинфекције запослени не бораве у простору (обавезно напуштају 

простор). Деловање препарата није дуже од 30 мин., међутим када се третира 

ваздух, може доћи до субјективног непријатног осећаја код присутних особа, можда 

и надражаја код осетљивијих људи и из тог разлога се у објекат улази тек сутрадан). 

✓ Средство које се користи за дезинфекцију се распршује по свим површинама у 

простору (радне површине, зидови, подови) а средство се задржава и у ваздуху. 

По отварању пословног протора, потребно је проветрити простор. 

 
Списак субјеката са решењем Министра здравља о испуњености прописаних 

услова за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу 

са Правилником о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Сл. гласник РС“ бр. 3/17) 

 

Правно лице/предузетник/ЗУ 

Решење о испуњености 

прописаних услова за 

обављање послова ДДД 

Здравствена установа Завод за јавно здравље Лесковац, ул. Максима 
Ковачевића бр. 11, 16000 Лесковац  

Број: 512-01-53/2019-10 Датум: 
20.05.2019.године 

Здравствена установа Завод за јавно здравље Врање, ул. Ј.Ј.Лунге бр.1, 
Врање 

Број: 512-01-00016/2019-10 Датум: 
21.03.2019.године 

Институт за јавно здравље Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.50, Ниш 
Број: 512-01-00045/2019-10 Датум: 

15.05.2019.године 

Предузетник Иван Јојић ПР, Радња за чишћење објеката Еко Див, ул. 
Бранка Миљковића бр.29, 18000 Ниш - Медијана 

Број: 512-01-34/2017-10 Датум: 
20.03.2017.године Престаје да важи 

решење издато ново! 

Предузетник Ненад Стевановић ПР Радња за дезинфекцију објеката и 
уништавање штеточина Авенија МБНС1 Ново Село, скраћено име Авенија 

МБНС1, Ново Село 826, Врњачка Бања 

Број: 512-01-98/2018-10 Датум: 
03.09.2018.године 



Правно лице ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ 
САНИТ М&М, Д.О.О., НИШ, ул. Рајићева 1а/1, 18000 Ниш - Медијана, у 

пословним просторијама на адреси Учитељ Милина 2, 
Ниш 

Број: 512-01-126/2018-10 Датум: 
20.12.2018.године 

Правно лице ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ 
САНИТ М&М, Д.О.О., НИШ, ул. Рајићева 1а/1, 18000 Ниш - Медијана, у 

пословним просторијама на адреси Учитељ Милина 2, 
Ниш 

Број: 512-01-126/2018-10 Датум: 
20.12.2018.године 

Друштво са ограниченом одговорношћу ДОО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ ЕВРО-ЗАШТИТА НИШ, ул. 

Обреновићева бр. 46, ТПЦ Калча, ламела Ц, спрат 2, локал 77, Ниш-
Медијана, 18 000 Ниш 

Број: 512-01-00128/2018-10 Датум: 
25.12.2018.године 

 
 

3.9  План одржавања хигијене објеката, опреме и радног простора 
Производне просторије 

Р. 
бр. 

Назив  Учесталост 
одржавања 

 Опис рада Одговорност 

1.  
Подови 

истепениште 
1 x у смени Чишћење влажним поступком уз 

употребу дезинфекционих средстава 
Хигијеничар 

2.  Врата и кваке 3 x у смени 

Брисање влажном крпом и 
детерџентом, затим чистом крпом и 

водом, брисање квака крпом 
натопљеном у раствору 

дезинфекционог средства 

 
Хигијеничар 

 

3.  Полице 1 x у смени 
Брисање влажном крпом и 

детерџентом, затим чистом крпом и 
водом и на крају сувом крпом 

 
Хигијеничар 

 

4.  
Санитарне 
просторије 

1 1 x у смени Прање, испирање и дезинфекција 
 

Хигијеничар 
 

5.  
Радни 

столови 
1 x у смени чишћење и дезинфекција 

 
Хигијеничар 

 

6.  
Опрема за 

рад 
1 x у смени чишћење и дезинфекција 

 
Хигијеничар 

 

 
После извршених прописаних активности, хигијеничар је дужан да попуни образац 
Одржавање хигијене. Оцену хигијенског стања просторија, уређаја, опреме и возила врши 
пословођа. 

ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

1. Возач је обавезан да одржава хигијену возила  . 

2. Прање возила се врши  по обављеном превозу у кругу фирме. 

3. Поступак чишћења  прања и дезинфекције возила је следећи : 

• возило механички  очистити пластичном метлом, 



• опрати водом  под притиском.  

 

               У посуду  за прање,сипати припремљен комбиновани  раствор дезинфекционог 

средства  и   детеџента. 

     

Након завршеног чишћења, прања  и дезинфекције возила за транспорт   возач је обавезан 

да попуни  прописани образац, Евиденција прања возила и да обавести  

 

 

Дезинфекциона средства на бази етанола која су уписана у Привремену листу 

биоцидних производа произвођача са седиштем у Републици Србији 

Произвођач биоцидног 

произода 
Назив активне супстанце 

      Датум доношења 

решења 
Мејл адреса 

DCP HEMIGAL DOO etanol(64-17-5) 
06.04.2015. 
04.12.2015. 

info@dcp-hemigal.rs; 
 

KADAKS HEM DOO etanol(64-17-5) 08.11.2013. 
info@dcp-hemigal.rs; 

 

KADAKS HEM DOO etanol(64-17-5) 08.11.2013.  

KODEKS SISTEM DOO 
(68424-85-1); etanol (64-17-5); 2-

propanol (67-63-0 ) 
12.04.2016.  

LAVAZZA DOO etanol(64-17-5) 12.08.2015. 
branko@lavazza.co.rs; 

office@lavazza.co.rs 

MABO DOO etanol (64-17-5); 2- propanol (67-63-0 ) 01.02.2016. office@mabolab.rs 

MARK 

COSMETICS 

doo 

etanol(64-17-5) 14.08.2015. 
zmarkovic959@gmail.com; 

markcosmetics.rs@gmail.com 

MIDRA EKO doo etanol(64-17-5) 23.01.2018. midraeko@drenik. net 

Pure Hold Ltd 
etanol (64-17-5); propan-1-ol (71-238); 2-

propanol (6763-0 ) 
20.01.2015. office@miolab.co.rs 

MULTI 

COMMERCE 

doo 

- (68424-85-1); etanol (64-17-5) 24.09.2013. 
multicomm@open.telekom.rs; 

multicomm@mts.rs 

NS 021 invest etanol (64-17-5) 11.12.2018. nsinvest021@gmail. com 

Park AG DOO etanol (64-17-5) 07.05.2015. 
parkag@beotel. rs; 

gaga.jaticslavkovic@gmail.co

m 

mailto:branko@lavazza.co.rs
mailto:branko@lavazza.co.rs
mailto:branko@lavazza.co.rs
mailto:office@lavazza.co.rs
mailto:office@mabolab.rs
mailto:zmarkovic959@gmail.com
mailto:markcosmetics.rs@gmail.com
mailto:office@miolab.co.rs
mailto:multicomm@open.telekom.rs
mailto:multicomm@mts.rs
mailto:gaga.jaticslavkovic@gmail.com
mailto:gaga.jaticslavkovic@gmail.com


Za Perenno Life DOO, Srbija: 

Stojanović Pharm DOO, Srbija 
etanol (64-17-5) 21.01.2019. 

perenno.office@gmail.com; 

office@perennolife.rs; stoj 

anovicpharm@gmail.com 

REAHEM DOO etanol (64-17-5) 23.07.2014. 

reahemija@teamnet.rs; 

mirelaloncar@reahem.rs; 

office@reahem.rs 

SANI-HEM 
DOO 

etanol(64-17-5) 25.11.2019. sanihem@gmail. com 

Swan lake doo Kovin etanol(64-17-5) 27.12.2019. 
komercijala@alpis.rs;alpis.office

@alpis.rs 

TRGOAGENT 
DOO 

etanol(64-17-5) 10.07.2015. office@trgoagent. rs 

YUCO HEMIJA DOO etanol(64-17-5) 30.08.2017. 
hemija@yuco.rs; damj an. 

korda@yuco.rs 

ZAVON DOO etanol (64-17-5); 2- propanol (67-63-0 ) 05.02.2014. 
mira.babic@zavon.rs; 

zavondoo@gmail. com 

KADAKS HEM DOO etanol(64-17-5) 08.11.2013.  

KODEKS SISTEM DOO 
(68424-85-1); etanol (64-17-5); 2-

propanol (67-63-0 ) 
12.04.2016.  

LAVAZZA DOO etanol(64-17-5) 12.08.2015. 
branko@lavazza.co.rs; 
office@lavazza.co.rs 

MABO DOO etanol (64-17-5); 2- propanol (67-63-0 ) 01.02.2016. office@mabolab.rs 

MARK 

COSMETICS 

doo 

etanol(64-17-5) 14.08.2015. 
zmarkovic959@gmail.com; 

markcosmetics.rs@gmail.com 

MIDRA EKO doo etanol(64-17-5) 23.01.2018. midraeko@drenik. net 

Pure Hold Ltd 
etanol (64-17-5); propan-1-ol (71-238); 2-

propanol (6763-0 ) 
20.01.2015. office@miolab.co.rs 

MULTI 

COMMERCE 

doo 

- (68424-85-1); etanol (64-17-5) 24.09.2013. 
multicomm@open.telekom.rs; 

multicomm@mts.rs 

NS 021 invest etanol (64-17-5) 11.12.2018. nsinvest021@gmail. com 

Park AG DOO etanol (64-17-5) 07.05.2015. 
parkag@beotel. rs; 

gaga.jaticslavkovic@gmail.c

om Za Perenno Life DOO, Srbija: 

Stojanović Pharm DOO, Srbija 
etanol (64-17-5) 21.01.2019. 

perenno.office@gmail.com; 

office@perennolife.rs; stoj 

anovicpharm@gmail.com 
REAHEM DOO etanol (64-17-5) 23.07.2014. 

reahemija@teamnet.rs; 

mirelaloncar@reahem.rs; 

office@reahem.rs SANI-HEM 
DOO 

etanol(64-17-5) 25.11.2019. sanihem@gmail. com 

mailto:perenno.office@gmail.com
mailto:office@perennolife.rs
mailto:anovicpharm@gmail.com
mailto:reahemija@teamnet.rs
mailto:mirelaloncar@reahem.rs
mailto:office@reahem.rs
mailto:alpis.office@alpis.rs
mailto:alpis.office@alpis.rs
mailto:hemija@yuco.rs
mailto:korda@yuco.rs
mailto:mira.babic@zavon.rs
mailto:branko@lavazza.co.rs
mailto:office@lavazza.co.rs
mailto:office@mabolab.rs
mailto:zmarkovic959@gmail.com
mailto:markcosmetics.rs@gmail.com
mailto:office@miolab.co.rs
mailto:multicomm@open.telekom.rs
mailto:multicomm@mts.rs
mailto:gaga.jaticslavkovic@gmail.com
mailto:gaga.jaticslavkovic@gmail.com
mailto:perenno.office@gmail.com
mailto:office@perennolife.rs
mailto:anovicpharm@gmail.com
mailto:reahemija@teamnet.rs
mailto:mirelaloncar@reahem.rs
mailto:office@reahem.rs


Swan lake doo Kovin etanol(64-17-5) 27.12.2019. 
komercijala@alpis.rs;alpis.office

@alpis.rs 

TRGOAGENT 
DOO 

etanol(64-17-5) 10.07.2015. office@trgoagent. rs 

YUCO HEMIJA DOO etanol(64-17-5) 30.08.2017. 
hemija@yuco.rs; damj an. 

korda@yuco.rs 

ZAVON DOO etanol (64-17-5); 2- propanol (67-63-0 ) 05.02.2014. 
mira.babic@zavon.rs; 

zavondoo@gmail. com 

ZOREX PHARMA DOO 
etanol (64-17-5); kvaternerna amonijum 

jedinjenja, benzil-C12-18- 

alkildimetil, hloridi (68391-01-5) 

30.01.2015. 
zorexhp@mts.rs; 

zorexpharmadoo@gmail. com 

ZORKA PHARMA HEMIJA DOO etanol(64-17-5) 30.05.2011. office@zorkapharma.rs 

 

 
3.10 Задаци свих учесника у управљању ризиком од ширења болести  

COVID - 19 на нивоу целе организације 
 
3.10.1 Задаци Директора/Одговорног лица код послодавца 
 

✓ Обезбеђује запосленима рад на радном месту и у радној околини у којима су 
спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са Законом, стандардима, 
техничким прописима, Правилником о безбедности и здрављу на раду/Колективним 
уговорм/Уговором о раду и Уредбама и Одлукама које су на снази за време трајања 
ванредне ситуације. 

✓ Приликом организовања рада и радног процеса обезбеђује превентивне мере 
заштите живота и здравља запослених. 

✓ Обезбеђује и одобрава потребна финансијска средства за примену 
превентивних мера. 

✓ Одобрава Одлуке и препоруке штаба за ванредне ситуације и омогућава 
њихово спровођење. 

 
3.10.2 Задаци лица задужених за планирање и организовање превентивних 

мера и поступака у време епидемије заразне болести COVID-19 
 

Задаци оддговорних лица су да: 

✓ Врши планирање, организовање, вођење и контролу свих активности на 
спречавању ширења заразе COVID- 19. 

✓ Одржава редовне састанке и прописује мере, додељује задатке и развија 
оперативне поступке. 

✓ Врши мониторинг спровођења прописаних мера. 

✓ Прати законску регулативу, упутства и препоруке надлежних органа, за време 
трајања ванредне ситуације. 

✓ Разматра превенттивне мере за: 
■ смањење преноса заразе међу запосленима, 
■ заштиту људи који су изложени већем ризику од штетних здравствених 

компликација, 

mailto:alpis.office@alpis.rs
mailto:alpis.office@alpis.rs
mailto:hemija@yuco.rs
mailto:korda@yuco.rs
mailto:mira.babic@zavon.rs
mailto:zorexhp@mts.rs
mailto:office@zorkapharma.rs


■ одржавање (континуитет) пословних процеса и 
■ минимизирање негативних ефеката на друге субјекте у њиховим ланцима 

снабдевања. 
 

3.10.2 Задаци запослених 
 

✓ Да се прилагоде и усвоје све организационе превентивне мере и санитарно - 
техничке превентивне мере, ради заштите свог здравља и здравља особа са којима су у 
блиском контакту. 

✓ Да се упознају са свим превентивним мерама, општим и посебним, активно 
учествују у превенцији и спровођењу прописаних поступака, дају предлоге и указују на 
евентуалне пропусте.  

 
 
 

 

3.11.  Превентивне мере за безбедан и здрав рад од куће 
 

Ради спречавања оштећења здравља и настанка повреда на раду код запослених 
који обављају рад од куће, налажу се следећа правила и дају препоруке: 

 

✓ Рад од куће организован је у складу са чланом 42. Закона о раду ("Сл. гласник 

РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017, 95/2018). 

✓ Осигурати да рад од куће функционише без значајнијих сметњи (ИТ подршка 
је доступна, хардwаре је доступан, запослени имају адекватан проток интернета и услове 
рада); предузмите мере дезинфекције радног простора и опреме коју запослени користе, 
омогућите запосленима да врше дезинфекцију руку и прате упутства за заштиту од 
инфекције које прописује држава, прилагодите радно време како би запослени долазили у 
контакт са што мањим бројем људи 

✓ Сви запослени од куће морају имати одређени простор у свом дому као своју 
„канцеларију“, што ће у већини случајева бити одвојена просторија. 

✓ Запослени су обавезни да спроводе самопроцену свог радног места, 
периодично, како би потврдили његову подобност са аспекта здравља и безбедности. 

✓ Радни простор мора имати довољну висину, површину пода и ваздушни 
простор тако да је запосленом који ради од куће омогућено да безбедно обавља свој рад, 
без ризика по безбедност и здравље; 

✓ Електричне инсталације у радном простору у ком се обавља рад од куће, 
морају да буду пројектоване и постављене тако да не представљају опасност која може 
бити узрок пожара или експлозије. 

✓ Запослени мора да буде заштићен од опасног дејства електричне струје, 
односно од опасности од директног или индиректног додира инсталација и опреме под 
напоном. 

✓ Користити само исправне продужне каблове и утичнице. Продужне каблове 

не настављати један на други. 



✓ По завршетку рада и коришћења електричних уређаја, осигурати да сви 

електирчни уређаји буду искључени, поготову током ноћи - рачунар, штампач, пуњачи за 
лаптоп, мобилни телефон, таблет и сл. 

✓ Уколико се за догревање користе грејалице, не користити грејалице са 
отовореним пламеном, као ни електричне кварцне грејалице. Грејалице држати на 
безбедној удаљености од запаљивих материја (папира, тканина, пластике и сл.). На крају 
радног дана обавезно искључити грејалицу и друга грејна тела (клима уређај и сл.) која су 
коришћена у току рада. 

✓ Услови радне околине у просторијама у којима ће се обављати рад од куће у 
погледу микроклиматских услова и осветљености радног места морају бити одговарајући. 
У току рада, температура у радним и помоћним просторијама у којима се обавља рад, мора 
да буде одговарајућа (минимум 18° Ц). Радно место мора да има, у највећој могућој мери, 
довољно природне светлости и мора бити опремљено изворима вештачког осветљена који 
морају да обезбеде адекватну осветљеност у циљу остваривања безбедних и здравих 
услова рада; 

✓ Сто и столица за рад на рачунару морају бити одговарајући са ергономског 
аспекта. 

✓ Сви улази, излази, степенице, пролази и прилази, посебно путеви и излази за 
евакуацију, морају се одржавати без опструкција. 

✓ Области које окружују радни простор и опрему за рад која се користи 
(укључујући и подне површине) треба да буду чисте, без препрека и без отпада и смећа, 
како би се спречило саплитање. 

✓ Сва проливања и оштећења морају се одмах очистити и санирати. 

✓ Запаљиви материјали морају бити одвојени од топлоте или других 
потенцијалних извора паљења. 

✓ Ормари треба да буду затворени када се не користе, а ствари не треба 
остављати на поду, због избегавања саплитања. 

✓ Затварати све фиоке након сваке употребе. 

✓ Од запослених који раде од куће се очекује да раде у истом, уобичајеном 
радном времену, као и запослени у канцеларији, и у то време морају осигурати да имају 
адекватну бригу о деци. Запослени који раде од куће су подстакнути да разговарају и 
размотре очекивања рада са својим члановима породице пре ступања на рад од куће. 

✓ У току радног времена, забрањено је упражњавати све активности које нису 
везане за послове (туширање, спремање куће, чишћење, кување, прање прозора, одлазак у 
набавку, поправке, коришћење мердевина и сл.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Списак запослених у установи “ Технолошки факултет Лесковац ”, који су упознати са проценом 
ризика  и Планом заштите запослених од излагања биолошким штетностима 
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