
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И  И ЗДРАВЉА НА РАДУ

У наредном периоду наша школа ће посебно ставити акценат на безбедност  и здравље на раду. Циљ је да сви запослени буду
оспособљени за безбедан и здрав рад а на основу домаћих и Стратегија ЕU, а водећи рачуна посено о примени прописа из области
МОР-а.

Стандард опсервирања радних активности: опсервирање радних активности које спроводе сами запослени и руководиоци
подиже свест да сваки запослени има своју улогу у систему безбедности и здравља на раду и да својим деловањем може да
утиче на смањење броја инцидената у свом радном окружењу.

Системом стандарда се такође регулишу:

 питања обуке запослених
 опремања запослених личним заштитним средствима
 питања здравља запослених
 остала питања везана за безбедност, здравље на раду и индустријску безбедност

Сваки запослени у школи  дужан је да прође уводну обуку за безбедност и здравље на раду и обавезну противпожарну
обуку. Такође, у зависности од свог радног места, потребно је да прође и одређене специјалистичке обуке.

Ради остваривања што ефикасније и квалитетније заштите запослених на раду, у оквиру школе биће формиран и Одбор за
безбедност и здравље запослених и биће  усвојени одговарајући интерни акти којима се омогућава примена Колективног
уговора у овој области пословања.



Континуирано подизање нивоа сигурности и редовно праћење здравља својих запослених, остварује се, између осталог и
кроз систематске прегледе и сталну здравствену контролу радника.

Школа  је послодавац једнаких могућности, што у пракси значи да ниједан кандидат нити запослени није дискриминисан по
основу пола, старости/година, брачног статуса, инвалидности, вере, расе, етничког порекла, националности и слично, а што
потврђује и чињеница да у Школи нема забележених случајева дискриминације. Као послодавац, Школа  настоји да
искористи таленат и потенцијал својих запослених у потпуности, као и да осигура да ниједан кандидат за радно место није
фаворизован у односу на другог, што је дефинисала у интерним актима.

1. Организација и координација спровођења, измена и допуна поступка процене ризика

АКТИВНОСТИ Директор
Руководилац

радне
јединице

Лице за
БЗР

Представник
запослених Запослени

I Покретање поступка
процене ризика Обавештен Учествује Учествује Информисан Информисан

II
Одређивање лица

одговорних за
спровођење

Обавештен Информисан Информисан

III План спровођења
процене ризика Информисан Обавештен Учествује

IV
Сагледавање и тачно

дефинисање података
о послодавцу

Информисан Обавештен



V

Oпис технолошког
процеса

средстава за рад и
груписање

Информисан Обавештен Учествује Учествује

VI
Снимање

организације
рада

Обавештен Учествује Учествује

VII
Преиспитивање

постојећег
стања

Обавештен Учествује Учествује

VIII

Препознавање,
утврђивање

и груписање опасности
и штетности

Обавештен Учествује Учествује

IX
Процењивање ризика и

Доношење допуне акта о
процени ризика

Обавештен Обавештен

X

Утврђивање начина и
мере

за отклањање, смањење
или спречавање ризика

на најмању меру

Обавештен
Обавештен
Медицина

рада

XI

Дефинисање
здравствених услова које

морају да испуњавају
запослени на радном

месту

Обавештен ПОСЛОДАВАЦ



XII Закључак који садржи
изјаву послодавца Обавештен

2. Списак правних и физичких лица компетентних за процењивање ризика

Ред.
број Име и презиме Правно лице код

кога је запослен
Стручна
спрема

Ангажован је
за  послове ЈМБГ

1. Душко Мијаиловић Основна школа
„Стари град“ Висока Професор

руског језика 3012968790012

2.

3.

4.

5.

3. Методе за вршење процене ризика
3.1. Истраживачко-посматрачке методе
3.2. Сингапурска метода
3.3. OHSAS 18000
3.4. ISO 1999 : 1990



Утврђивање начина и мера за отклањање и смањење или спречавање ризика (члан 11. и 12.)

А МЕРЕ

анти-стрес програм
увести вакцинацију против грипа
набавити потребну заштитну опрему (радни мантил, рукавице,
шлем, обућу, заштитне кабанице, анатомске столице за дужи рад
на рачунару, анатомске тастатуре), увођење систематског
прегледа за све запослене

Б РОКОВИ предвидети у буџету за наредне године

В ПРИОРИТЕТИ

1) Анти-стрес програм
2) Заштитне рукавице
3) Анатомске столице
4) Вакцинација против грипа
5) Систематски преглед


