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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на 
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем 
тексту: Одговорно лице за безбедност и здравља на раду). 

 
 

Члан 8. 
 

Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је 
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и 
здравља на раду које се односе на: 

1. употребу исправних оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и 
њихово одржавање. 

2. периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних 
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и 
периодична испитивања хемијских, физичких и биолошких штетности, 
осветљености и микроклиме у радним и помоћим просторијама на Факултету; 

3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским 
извештајима о здравственом стању; 

4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово 
коришћење и одржавање на прописан начин; 

5. учествовање у оспособљавању запослених за безбедан рад; 
6. обуставу рада када утврди непосредну опасност по живот и здравље 

запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме 
личне заштите и обавештава о обустави рада непосредог руководиоца; 

7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са 
повећаним ризицима. 

Поред наведеног врши и следеће послове безбедности и здравља на раду: 
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и 
утврђује стање заштите на раду, стара се о спровођењу и контролише примену 
свих мера и прописа о безбедности и здрављу на раду, саставља план и програм 
мера која се односе на безбедност и здравље на раду, предлаже отклањање 
недостатака на објектима и средствима рада и оруђима за рад, стара се о 
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање, 
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа 
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним 
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за 
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања 
оруђа за рад и радне средине; обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених 
за безбедан рад, утврђује узроке и изворе повређивања запослених, попуњава 
пријаву о повреди на раду на предвиђеном обрасцу и врши пријаву повреде на 
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде 
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање 
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности 
и здравља на раду, врши и друге послове у складу са Законом и актима који 
регулишу материју безбедности и здравља на раду. 
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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на 
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем 
тексту: Одговорно лице за безбедност и здравља на раду). 

 
 

Члан 8. 
 

Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је 
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и 
здравља на раду које се односе на: 

1. употребу исправних оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и 
њихово одржавање. 

2. периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних 
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и 
периодична испитивања хемијских, физичких и биолошких штетности, 
осветљености и микроклиме у радним и помоћим просторијама на Факултету; 

3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским 
извештајима о здравственом стању; 

4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово 
коришћење и одржавање на прописан начин; 

5. учествовање у оспособљавању запослених за безбедан рад; 
6. обуставу рада када утврди непосредну опасност по живот и здравље 

запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме 
личне заштите и обавештава о обустави рада непосредог руководиоца; 

7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са 
повећаним ризицима. 

Поред наведеног врши и следеће послове безбедности и здравља на раду: 
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и 
утврђује стање заштите на раду, стара се о спровођењу и контролише примену 
свих мера и прописа о безбедности и здрављу на раду, саставља план и програм 
мера која се односе на безбедност и здравље на раду, предлаже отклањање 
недостатака на објектима и средствима рада и оруђима за рад, стара се о 
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање, 
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа 
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним 
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за 
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања 
оруђа за рад и радне средине; обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених 
за безбедан рад, утврђује узроке и изворе повређивања запослених, попуњава 
пријаву о повреди на раду на предвиђеном обрасцу и врши пријаву повреде на 
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде 
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање 
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности 
и здравља на раду, врши и друге послове у складу са Законом и актима који 
регулишу материју безбедности и здравља на раду. 
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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на 
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем 
тексту: Одговорно лице за безбедност и здравља на раду). 

 
 

Члан 8. 
 

Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је 
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и 
здравља на раду које се односе на: 

1. употребу исправних оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и 
њихово одржавање. 

2. периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних 
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и 
периодична испитивања хемијских, физичких и биолошких штетности, 
осветљености и микроклиме у радним и помоћим просторијама на Факултету; 

3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским 
извештајима о здравственом стању; 

4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово 
коришћење и одржавање на прописан начин; 

5. учествовање у оспособљавању запослених за безбедан рад; 
6. обуставу рада када утврди непосредну опасност по живот и здравље 

запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме 
личне заштите и обавештава о обустави рада непосредог руководиоца; 

7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са 
повећаним ризицима. 

Поред наведеног врши и следеће послове безбедности и здравља на раду: 
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и 
утврђује стање заштите на раду, стара се о спровођењу и контролише примену 
свих мера и прописа о безбедности и здрављу на раду, саставља план и програм 
мера која се односе на безбедност и здравље на раду, предлаже отклањање 
недостатака на објектима и средствима рада и оруђима за рад, стара се о 
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање, 
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа 
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним 
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за 
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања 
оруђа за рад и радне средине; обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених 
за безбедан рад, утврђује узроке и изворе повређивања запослених, попуњава 
пријаву о повреди на раду на предвиђеном обрасцу и врши пријаву повреде на 
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде 
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање 
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности 
и здравља на раду, врши и друге послове у складу са Законом и актима који 
регулишу материју безбедности и здравља на раду. 
 
 



5

   
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 

 

4 

Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на 
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем 
тексту: Одговорно лице за безбедност и здравља на раду). 

 
 

Члан 8. 
 

Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је 
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и 
здравља на раду које се односе на: 

1. употребу исправних оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и 
њихово одржавање. 

2. периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних 
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и 
периодична испитивања хемијских, физичких и биолошких штетности, 
осветљености и микроклиме у радним и помоћим просторијама на Факултету; 

3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским 
извештајима о здравственом стању; 

4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово 
коришћење и одржавање на прописан начин; 

5. учествовање у оспособљавању запослених за безбедан рад; 
6. обуставу рада када утврди непосредну опасност по живот и здравље 

запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме 
личне заштите и обавештава о обустави рада непосредог руководиоца; 

7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са 
повећаним ризицима. 

Поред наведеног врши и следеће послове безбедности и здравља на раду: 
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и 
утврђује стање заштите на раду, стара се о спровођењу и контролише примену 
свих мера и прописа о безбедности и здрављу на раду, саставља план и програм 
мера која се односе на безбедност и здравље на раду, предлаже отклањање 
недостатака на објектима и средствима рада и оруђима за рад, стара се о 
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање, 
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа 
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним 
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за 
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања 
оруђа за рад и радне средине; обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених 
за безбедан рад, утврђује узроке и изворе повређивања запослених, попуњава 
пријаву о повреди на раду на предвиђеном обрасцу и врши пријаву повреде на 
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде 
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање 
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности 
и здравља на раду, врши и друге послове у складу са Законом и актима који 
регулишу материју безбедности и здравља на раду. 
 
 


