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На основу члана 13.став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС 
бр.101/05, 91/2015 и 113/17), а сагласно чл.17. и чл.18.  Правилника о начину и 
посттупку процене ризика на радном месту и у радној околини (Сл.гласник РС 
бр.72/06 и 84/06, исправка 30/10 и 102/2015) и  Правилника о превентивним мерама 
за безбедан и здрав рад за спречавање појаве  и ширења  епидемије заразне болести 
(Сл.гласник РС бр.94/2020 ) , декан Технолошко-металуршког факултета 
Универзитета у Београду, Карнегијева 4, Београд, доноси  дана 13.07.2020. 

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА                     

ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И 
ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 

ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ  SARS-CoV-2  
 

Увод 

Члан 1. 

Овим Планом примене мера ( у даљем тексту План), за сва радна места у радној 
околини, уређују се превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље 
запослених и других лица која бораве на Факултету, а посебно оне које се односе 
на спречавање ширења  заразне болести  COVID 19 изазване вирусом  SARS-CoV-2 
на Технолошко-металуршком  факултету  Универзитета у Београду. 

Члан 2. 

Планом се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност 
и здравље запослених  ради спречавања појаве заразне болести  COVID 19 изазване 
вирусом  SARS-CoV-2, као и мере и активности које се предузимају у случају 
појаве заразне болести у циљу безбедности и здравља запослених и заштите 
присутних лица. 

Члан 3. 

План је саставни део Акта о процени ризика који је донет сагласно Закону и 
прописима из области  безбедности и здравља на раду. 
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Члан 4. 

Планом се уређује  нарочито: 

 Превентивне мере и активности за спречавање појаве заразне болести  
COVID 19 изазване вирусом  SARS-CoV-2 

 Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и 
активности 

 Мере и активности за поступање у случају појаве заразне болести  COVID 
19 изазване вирусом  SARS-CoV-2 

Превентивне мере и активности за спречавање појаве заразне болести 

Члан 5.  

Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди 
примену превентивних мера, а нарочито следећих: 

 Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују на појаву 
заразне болести  COVID 19 изазване вирусом  SARS-CoV-2 не долазе на 
посао, већ да се одмах повуку у самоизолацију 

 Пре почетка рада обезбеди  писане инструкције и упутства о мерама и 
поступцима за спречавање појаве заразне болести: Прилог 1-УПУТСТВО О 
МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАРАЗНУ БОЛЕСТ   COVID 19 ИЗАЗВАНЕ 
ВИРУСОМ   SARS-CoV-2- МЕРЕ ЗАШТИТЕ;  Прилог 2- ОСНОВНЕ МЕРЕ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 Изврши бесконтактно мерење температуре запослених, студената                            
и лица која улазе у  зграду Факултета  

 Обезбеди запосленима одговарајућу опрему за личну заштиту, а пре свега 
заштитне маске и заштитне рукавице ( по потреби визир или заштитне 
наочаре) 

 Пре уласка у зграду Факултета, обезбеди обавезну дезинфекцију руку и 
обуће 

 Код коришћења лифта, због лоше циркулације ваздуха обавезно је  ношење  
заштитне маске.Након изласка из лифта потребно је дезинфиковати или 
опрати руке.Требало би смањити учесталост употребе лифта и користити 
степенице колико год је то могуће 

 Обезбеди удаљеност између запослених на радном месту од најмање 2 метра 

 Пројектује радно место тако да се смањи групни рад и непосредни контакт 
запослених 
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 Ограничи присуство одређеног броја запослених у радним и помоћним 
просторијама, тако да се обезбеди међусобна дистанца од 2 метра  и 4 метра 
квадратне површине слободног простора по једном запосленом 

 Спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија 
што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 
радног простора 

 Обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и 
дезинфекциона средства за прање руку на бази алкохола 

 Обезбедити редовно чишћење свих површина које се често додирују на 
радном месту, посебно просторија и опреме као што су таолети, кваке на 
вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад ( 
коришћењем 70-95% алкохола или натријум-хипохлорита) 

 Уреди начин вођења дневне евиденције о дезинфекцији радних и помоћних 
просторија коју организује и спроводи 

 Обезбеди израду упутства за безбедан и здрав рад са извођачима радова и 
другим лицима која бораве на Факултету 

 Странке и посетиоци док се налазе у згради Факултета морају да све време 
носе заштитну маску 

 Забрани гомилање отпада, посебно хране 

 Организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће 
обложебе пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без 
контакта са садржајем 

 Да где је год могуће запосленима омогући рад у одвојеним просторијама 
или да постави физичке баријере ( PVC  или плексиглас баријере) и да 
ограничи број лица која улаѕе у ове просторије 

 Редовно чисти и дезинфикује клима уређаје 

Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и 
активности 

Члан 6. 

Свакодневну проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља 
запослених на раду код послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду. 

Послови лица за безбедност и здравље на раду 

Члан 7. 

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи 
и подстиче примену превентивних мера, а нарочито: 
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 Учествује у изради Плана 

 Припрема писана упутства и процедуре за безбедан и здрав рад у циљу 
заштите здравља запослених од заразне болести  COVID 19 изазване 
вирусом  SARS-CoV-2 о:  

-Редовном  и  темељном  прању  руку водом и сапуном у трајању од најмање 
20 секунди или коришћењу средстава за дезинфекцију на бази алкохола који 
садржи 70-95% алкохола 

-Правилном  ношењу маски и рукавица, њиховом редовном мењању, као и   

-Честом проветравању радних и помоћних просторија 

-Обавезној дезинфекцији обуће и руку пре уласка у просторије Факултета 

-Држању обавезног растојања  од других лица на удаљености од најмање 2 
метра 

-Редовном чишћењу и дезинфекцији свих површина и предмета 

 Врши контролу примене хигијенских мера код послодавца  

 Врши контролу о обезбеђивању неопходних количина сапуна и воде за 
прање руку 

 Забрани долазак на посао лицима која имају благи кашаљ или повишену 
телесну температуру 

 Врши контролу коришћења средства и опреме за личну заштиту на раду 

 Сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени 
превентивних мера безбедности и здравља на раду 

Обавезе запосленог 

Члан 8. 

Запослени је обавезан да: 

 Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би 
сачувао своје здрављњ, као и здравље других запослених 

 Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и  
са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и 
безбедност и здравље других лица 

 Додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке 

 Избегава руковање и срдачно поздрављање 

 Држи минимално растојање од 2 метра  у односу на друга лица 



6 
 

 Обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 
болести  COVID 19 изазване вирусом  SARS-CoV-2, код себе, других 
запослених или чланова породице 

 Пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад 
која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 
случају недостатака  обавести послодавца или друго овлашћено лице 

 Пре почетка рада обави дезинфиковање радног стола, телефона, тастатура, 
„миша“  и прибора за писање 

 Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у 
стању да не угрожавају друге запослене 

 У складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о 
неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би а 
радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност 
и здравље других запослених 

 Сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би 
се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду. 

Мере и активности за поступање у случају појаве заразне болести 

Члан 9. 

Уколико се запослени / студент налази у згради Факултета, а посумња да има 
симптоме болести сличне грипу или заразне болести  COVID 19 изазване вирусом  
SARS-CoV-2 као што су кашаљ, отежано дисање, повишена температура, слабост, 
болови у мишићима и грозница тада се он   изолује у објекту зграде Факултета у 
просторији  намењеној за ту сврху  и отвара се прозор за проветравање.                                     
Просторија за изолацију је видно обележена, налази се у сутурену  и близу је излаза 
у  двориште Факултета.                                                      

Члан 10. 

Послодавац или лице за безбедност и здравље на раду или сам запослени је дужан 
да одмах, од појаве симптома болести код запосленог или присутног лица, пријави 
надлежној здравственој установи опасну појаву  која може да доведе до ширења 
вируса и да проузрокује код људи озбиљну инфекцију   и болест  на телефон  CALL 
центра у Београду: 

0800-110-011 (бесплатан број за позиве из фиксне мреже Телекома) 

011/3090-007 ( остале мреже фикснњ и мобилне телефоније)  
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Члан 11. 

Запослени који има симптоме болести сличне грипу или  заразне болести  COVID 
19 изазване вирусом  SARS-CoV-2 мора да прекрије уста и нос заштитном маском 
и ме сме да додирује друге запослене, површине и предмете. 

Члан 12. 

Транспорт и пребацивање запосленог који има симптоме болести сличне грипу или 
заразне болести  COVID 19 изазване вирусом  SARS-CoV-2 у надлежну 
здравствену установу врши се искључиво возилима јавног здравља или хитне 
помоћи. 

Члан 13. 

Ако се потврди да запослени има заразну болест  COVID 19 изазване вирусом  
SARS-CoV-2, тада послодавац путем интерне мреже обавештава све запослене у тој 
организационој јединици о њиховој могућој изложености вирусом на радном 
месту, поштујући заштиту података о личности. 

Члан 14. 

Лице за безбедност и здравље на раду сачињава списак свих запослених који су 
непосредно били у контакту са зараженим. 

Члан 15. 

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести обезбеди примену 
превентивних мера, а нарочито следећих: 

 Изолациони простор се редовно физички и хемијски дезинфикује и 
проветрава 

 Поштују се процедуре уласка и изласка у изолациони простор, прописана 
средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током 
процеса рада 

 Прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне 
просторије 

 Организује се строга контрола кретања запослених из организационе 
јединице у којој је радио заражени запослени 

 Контакт запослених из изоловане организационе јединице са другим 
запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите 

 Примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 
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Члан 16. 

Овај План превентивних мера ступа на снагу даном доношења, а траје док траје 
опасност од ширења заразне болести   COVID 19 изазване вирусом  SARS-CoV-2. 

Члан 17. 

Овај План превентивних мера је саставни део Акта о процени ризика 

 

 

 

У Београду                                                                                 Декан ТМФ-а                                          

13.07.2020.                                                                                ------------------------------ 

                                                                                                проф.др Петар Ускоковић 


