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На пснпву шлана 13. став 1. 2. и 3.  Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (“Службени гласник 

РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  и Правилника п нашину и ппступку прпцене 

ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини (“Службени гласник РС“ брпј 72/2006, 84/2006 - 

испр., 30/2010 и 102/2015), Ппслпдавац: 

 

ПСНПВНА ШКПЛА  
”СВЕТПЗАР МИЛЕТИЋ” 

 ВРБАС 
Светпзара Маркпвића 55 

Врбас 
                                                

ДПНПСИ 

AKТ П ПРПЦЕНИ РИЗИКА 
ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНПЈ ПКПЛИНИ  

 

Садржина акта п прпцени ризика 

Пвим актпм утврђују се нашин и ппступак прпцене ризика пд настанка ппвреда на раду или 

пщтећеоа здравља, пднпснп пбпљеоа заппсленпг на раднпм месту и у раднпј пкплини, кап и 

нашин и мере за оихпвп птклаоаое, кпје ппслпдавац уређује актпм п прпцени ризика у раднпј 

пкплини, а у складу са Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва. 

Пснпв и сврха прпцене ризика 

Акт п прпцени ризика  на раднпм месту и у раднпј пкплини  ппдлеже пптпунпј  измени  и 
дппуни  накпн сваке кплективне  ппвреде на раду  са смртним ппследицама,  кпја се дпгпди на 
раднпм месту  и у раднпј пкплини  ппслпдавца. 
Акт п прпцени ризика  на раднпм месту и у раднпј пкплини  ппдлеже делимишним изменама и 
дппунама (у делу  кпји се пднпси  на пдређенп  раднп местп и с опм  ппвезана радна места) и 
тп: 
 У слушају смртне ппвреде на раду  и тещке ппвреде на раду; 
 У слушају ппјаве  сваке  нпве ппаснпсти  или щтетнпсти, пднпснп прпмене нивпа ризика 

у прпцесу рада; 
 Када се мере кпје се утврде за спрешаваое, птклаоаоа или смаоеое ризика  нису 

пдгпварајуће или не пдгпварају  прпцеоеним стаоу; 
 Када је прпцена  заснпвана на ппдацима кпји нису ажурирани; 
 Када ппстпји мпгућнпст и нашин за унапређеое, пднпснп дппуну  прпцеоених ризика. 
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Прпцена ризика и мере кпје ппслпдавац утврди пбезбеђују се применпм прпписа п 
безбеднпсти и здрављу на раду и других прпписа, а примеоују се ради птклаоаоа ппаснпсти и 
щтетнпсти на раднпм месту и у раднпј пкплини, пднпснп ради птклаоаоа или смаоеоа 
ризика, у пбиму кпјим се спрешава ппвреда на раду, пщтећеое здравља или пбпљеое 
заппсленпг. 
 

На пснпву Правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва, заведен ппд брпјем 644 

дпнещен дана 01.09.2018.гпдине и Правилника п изменама Правилника п прганизацији и 

систематизацији ппслпва, заведен ппд брпјем 1000 дпнещен дана 22.08.2019.гпдине, у 

Пснпвнпј щкпли  “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас, кпјим су 

утврђени: Прганизаципни делпви, групе ппслпва, ппис ппслпва и пптребан брпј изврщилаца за 

оихпвп пбављаое, услпви за пријем у  радни пднпс и за рад и друга питаоа кпјима се уређује 

несметанп пбављаое свих ппслпва у пквиру делатнпсти Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ 

Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас, ппкреће се ппступак прпцене ризика, пднпснп израда 

Акта п прпцени ризика за сва радна места у раднпј пкплини кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла 

“Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас. 
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На пснпву шлана 13. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 
101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  и шлана 17. и 18. Правилника п нашину и ппступку 
прпцене ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини ("Службени гласник РС", брпј 72/06, 84/06 
- испр., 30/10 и 102/15), Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 
Врбас, дпнпси: 
 
 

ПДЛУКУ П ППКРЕТАОУ ППСТУПКА ПРПЦЕНЕ РИЗИКА НА РАДНПМ МЕСТУ 
И У РАДНПЈ ПКПЛИНИ 

 
 

Члан 1 
Ппкреће се ппступак прпцене ризика, пднпснп израда Акта п прпцени ризика за сва радна 

места у раднпј пкплини кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 

Маркпвића 55 Врбас. 

Члан 2 
За спрпвпђеое ппступка прпцене ризика, ангажује се пвлащћени предузетник Биљана 
Грубищић пр SAFETY FIRST Башкп Дпбрп Ппље Оегпщева 82, на пснпву лиценце за врщеое 
ппслпва из пбласти безбеднпсти и здравља на раду брпј 164-02-00078/2016-01 пд 29.08.2016. 
гпдине, издата пд стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и 
здравље на раду, Бепград. 
 

Члан 3 

За ппслпве израде Акта п прпцени ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини, кап стручна 

лица пдређују се:  
              

 

Гпран Грубищић Дипл.инж.знр. ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
                                             

Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00481/2008-01 пд 19.04.2008. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград.  

   
                     

Ангел Бучакпвски Дипл.инж.знр. ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
                                      

 
Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00266/2006-20 пд 17.08.2006. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград. 
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Члан 4 

Струшна лица из претхпднпг шлана пве пдлуке су дужна да сашине План спрпвпђеоа ппступка 
прпцене ризика. 
План спрпвпђеоа ппступка прпцене ризика шини саставни деп акта п прпцени ризика.                                                                                                                       
       
  

 
 
 

 
 
 

Ппслпдавац: 
 M.П.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 Славища Лубурић, директпр 

 
Дпставити:                     
1. Биљана Грубищић пр SAFETY FIRST  Башкп Дпбрп Ппље, Оегпщева 82.    
2.Пгласна табла Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас. 

3. Архиви. 

 
Дана: 03.01.2020.гпдине 
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Дефиниције, ппјмпви и скраћенице кпје ће бити кпришћени за прпцену ризика на раднпм  

месту и у раднпј пкплини 

Дефиниције: 

Заппслени јесте дпмаће или странп физишкп лице кпје је у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца, кап 
и лице кпје пп билп кпм пснпву пбавља рад или се псппспбљава за рад кпд ппслпдавца, псим 
лица кпја су у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца ради пбављаоа ппслпва кућнпг ппмпћнпг 
пспбља; 

Ппслпдавац јесте дпмаће или странп правнп лице, пднпснп физишкп лице кпје заппщљава, 
пднпснп раднп ангажује једнп или вище лица; 

Представник заппслених јесте лице изабранп да представља заппслене у пбласти безбеднпсти 
и здравља на раду кпд ппслпдавца; 

Безбеднпст и здравље на раду јесте пбезбеђиваое таквих услпва на раду кпјима се, у највећпј 
мери, смаоују ппвреде на раду, прпфесипнална пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм и кпји 
претежнп стварају претппставку за пунп физишкп, психишкп и спцијалнп благпстаое 
заппслених; 

Превентивне мере јесу све мере кпје се предузимају или шије се предузимаое планира на 
свим нивпима рада кпд ппслпдавца, ради спрешаваоа ппвређиваоа или пщтећеоа здравља 
заппслених; 

Раднп местп јесте прпстпр намеоен за пбављаое ппслпва кпд ппслпдавца у кпјем заппслени 
бправи или има приступ у тпку рада и кпји је ппд неппсреднпм или ппсреднпм кпнтрплпм 
ппслпдавца; 

Радна пкплина јесте прпстпр у кпме се пбавља рад и кпји укљушује радна места, радне услпве, 
радне ппступке и пднпсе у прпцесу рада; 

Средствп за рад јесте: 
 
 Пбјекат кпји се кпристи кап радни и ппмпћни прпстпр, укљушујући и пбјекат на 

птвпренпм прпстпру, са свим припадајућим инсталацијама; 
 Ппрема за рад ( мащина, уређај, ппстрпјеое, инсталација, алат и сл.) кпја се кпристи у 

прпцесу рада; 
 Кпнструкција и пбјекат за кплективну безбеднпст и здравље на раду (защтита на 

прелазима, прплазима и прилазима, заклпни пд тпплптних и других зрашеоа, защтита 
пд удара електришне струје, ппщта вентилација и климатизација и сл.) 

 Ппмпћна кпнструкција и пбјекат, кап и кпнструкција и пбјекат кпји се привременп 
кпристи за рад и кретаое заппслених ( скеле, радне платфпрме, и сл.) 

 Другп средствп кпје се кпристи у прпцесу рада или је на билп кпји нашин ппвезанп са 
прпцеспм рада; 

Средствп и ппрема за личну заштиту јесте пдећа, пбућа, ппмпћне направе и уређаји кпји 
служе за спрешаваое ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа, бплести у вези са радпм и 
других щтетних ппследица пп здравље заппслених. 
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Ппасне материје јесу експлпзивне, запаљиве, пксидирајуће, птрпвне, заразне, кпрпзивне, 
канцерпгене, радипактивне и друге материје утврђене стандардима и другим прпписима, а 
кпје се прпизвпде, кпристе или складищте у прпцесу рада, кап и материје шија су свпјства, када 
су везане за неку супстанцу, ппасна пп живпт и здравље заппслених. 

Ппаснпст јесте пкплнпст или стаое кпје мпже изазвати пптенцијалну щтету. Ппаснпсти мпгу да 
утишу на људе, импвину, прпцесе прпизвпдое; пне мпгу изазвати ппвреде на раду и бплести, 
губитак прпизвпдое, пщтећеое мащина и итд. 

Ризик јесте верпватнпћа настанка ппвреде, пбпљеоа или пщтећеоа здравља заппсленпг услед 
ппаснпсти; ризик на раду се пднпси на мпгућнпст и на тежину ппвреде или пбпљеоа  насталпг 
кап резултат излагаоа ппаснпсти. 

Прпцена ризика јесте систематскп евидентираое и прпцеоиваое свих фактпра у прпцесу рада 
кпји мпгу узрпкпвати настанак ппвреде на раду, пбпљеоа или пщтећеоа здравља и 
утврђиваоа мпгућнпсти, пднпснп нашина спрешаваоа, птклаоаоа или смаоеоа ризика; 
Пснпвни циљ прпцене ризика на раду је защтита безбеднпсти и здравља заппслених пднпснп 
минимализираое мпгућнпсти да заппслени или пкружеое буду угрпжени тпкпм активнпсти у 
вези са прпцеспм рада. 

Раднп местп са ппвећеним ризикпм јесте раднп местп утврђенп актпм п прпцени ризика у 
Друщтву на кпме, и ппред пптпунп или делимишнп примеоених мера у складу са Закпнпм, 
ппстпје ппаснпсти кпје мпгу да угрпзе безбеднпст и здравље заппсленпг; 

Стручнп лице је лице кпје пдређује ппслпдавац из реда заппслених кпд ппслпдавца, са 
пплпженим струшним испитпм п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, пдгпвпрнп за спрпвпђеое ппступка прпцене ризика у складу 
са Правилникпм. 

Правнп лице је пнп кпје ппседује лиценцу за пбављаое ппслпва у пбласти безбеднпсти и 
здравља на раду. Правнп лице за пбављаое ппслпва прегледа и прпвера ппреме за рад и 
испитиваоа услпва радне пкплине, пднпснп хемијских, биплпщких и физишких щтетнпсти 
(псим јпнизујућих зрашеоа), микрпклиме и псветљенпсти јесте правнп лице кпјем је министар 
надлежан за рад издап лиценцу, у складу са Закпнпм; 

Штетнпст (прпфесипнални щтетни фактпр, щтетни агенс) је шинилац кпји нарущавајући кпнфпр 
у раднпм прпцесу, дпвпди дп прпмене здравственпг стаоа, пщтећеоа здравља, пбпљеоа и 
умаоеоа радне сппспбнпсти.  

Ппвреда на раду – дефиниција је у складу са Закпнпм п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу 
(''Сл. гласник РС'', брпј 34/2003, 64/2004 – пдлука УСРС, 84/2004 – др.закпн, 85/2005, 101/2005 - 
др.закпн, 63/2006 - пдлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 
75/2014, 142/2014 i 73/2018); 

Прпфесипналнп пбпљеое – дефиниција је у складу са Закпнпм п пензијскпм и инвалидскпм 
псигураоу (''Сл. гласник РС'', брпј 34/2003, 64/2004 – пдлука УСРС, 84/2004 – др.закпн, 85/2005, 
101/2005 - др.закпн, 63/2006 - пдлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 
108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018); 
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Бплести у вези са  радпм представљају ''вепма щирпк спектар бплести кпје су на неки нашин, 
не увек узрпшнп, ппвезане са занимаоем или услпвима рада, а етиплпгија тих бплести је увек 
мултикаузална'' – дефиниција Кпмитета експерата Светске здравствене прганизације. 

Ппјмпви 

Прпцес је скуп међуспбнп ппвезаних или међуспбнп делујућих активнпсти кпји претвара 
улазне елементе у излазне; 

Преппзнаваое и пдређиваое ппаснпсти и штетнпсти је деп прпцеса прпцене ризика кпји се 
шестп пзнашава и кап идентификација ппаснпсти и щтетнпсти. Преппзнаваое представља 
сагледаваое мпгућнпсти настанка предвидивих ситуација и дпгађаја кпји за ппследицу имају 
ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту и у раднпј пкплини. Преппзнаваое се кап термин 
упптребљава да пзнаши анализира свпјства ппаснпсти и щтетнпсти, оихпве мпгуће ефекте на 
здравље и безбеднпст заппслених или на други нашин излпжених лица у раднпј пкплини, 
оихпве међуспбне интеракције у разлишитим кпмбинацијама и интеракцију са људским 
прганизмпм. Преппзнаваое ппаснпсти и щтетнпсти се пднпси на све аспекте рада и услпва у 
кпјима се тај рад пбавља. преппзнаваое се пбавља на пснпву шиоеница дп кпјих се мпже дпћи 
и сазнајним прпцесима, да су се нека свпјства у истим или слишним ситуацијама исппљила, и 
да су при тпме угрпзила безбеднпст или здравље на раду или се тп ''скпрп дпгпдилп'' или '' 
самп щтп се није дпгпдилп'' или ''замалп да се деси''; 
 
Пдређиваое представља квантифицираое или исказиваое на други нашин, пспбина и степена 
исппљаваоа квалитативних свпјстава преппзнатих ппаснпсти и щтетнпсти. При ппису пвих 
ситуација пдгпвара се на питаоа: 

 Када се ппаснпст и щтетнпст мпгу ппјавити; 
 На кпјим лпкацијама; 
 Тпкпм кпјих активнпсти; 
 Кп им је излпжен или мпже бити излпжен; 
 Шта мпже прпузрпкпвати оихпву ппјаву; 
 Другп. 

Редукција ризика су активнпсти и мере за кпрекцију фактпра ризика на прихватљиву или 
најмаоу мпгућу меру; 

Препстали ризик  - акп се накпн спрпведених мера превенције, ппнпвнпм анализпм утврди да 
и даље ппстпји ризик, ради се п препсталпм ризику; 

Прихватљив ризик је ризик кпји је смаоен дп нивпа кпји се мпже ппднпсити у прганизацији 
пбзирпм на оене закпнске пбавезе и оену пплитику здравља и безбеднпсти на раду. 
Прихватљив је пнај ризик кпјим се мпже управљати ппд пдређеним и ташнп дефинисаним 
услпвима, предвиђеним прпписима, дпгпвприма и кпнвекцијама. 
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ПЛАН СПРПВПЂЕОА ПРПЦЕНЕ РИЗИКА У 

ПСНПВНПЈ ШКПЛИ  “СВЕТПЗАР МИЛЕТИЋ” ВРБАС 

 
 

1.1)   Правни пснпв за прпцену ризика  
 
 Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  

91/2015 и 113/2017 - др закпн), 
 Правилник п нашину и ппступку прпцене ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини 

("Службени гласник РС", бр. 72/2006, 84/2006-испр., 30/2010 и 102/2015), 
 Правилник п услпвима за издаваое лиценци за пбављаое ппслпва у пбласти 

безбеднпсти и здравља на раду ("Службени гласник РС", бр. 16/2018), 
 Правилник п садржају и нашину издаваоа пбрасца извещтаја п ппвреди на раду, 

прпфесипналнпм пбпљеоу и пбпљеоу у вези са радпм ("Службени гласник РС", бр. 
72/2006,  84/2006- испр., 4/2016, 106/2018 и 14/2019), 

 Правилник п ппступку прегледа и прпвере ппреме за рад и и испитиваоа услпва радне 
пкплине ("Службени гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006-испр. , 114/2014 и 102/2015), 

 Правилник п пбезбеђиваоу пзнака за безбеднпст и здравље на раду ("Службени 
гласник РС", бр. 95/2010 и 108/2017), 

 Правилник п ппступку утврђиваоа испуоенпсти прпписаних услпва у пбласти 
безбеднпсти и здравља на раду ("Службени гласник РС", бр. 60/2006), 

 Правилник п евиденцијама у пбласти безбеднпсти и здравља на раду ("Службени 
гласник РС", бр. 62/2007 и 102/2015), 

 Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу средстава 
и ппреме за лишну защтиту на раду ("Службени гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018), 

 Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад на раднпм месту 
("Службени гласник РС", бр. 21/2009 и 1/2019), 

 Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при рушнпм пренпщеоу 
терета ("Службени гласник РС", бр. 106/2009), 

 Правилник п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагаоу хемијским 
материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017), 

 Правилник п технишким нпрмативима за електришне инсталације нискпг наппна 
(„Службени лист СФРЈ“, бр.53/88 и 54/88 - испр. и „Службени лист СРЈ“, брпј 28/95); 

 Правилник п технишким нпрмативима за защтиту пд атмпсферскпг пражоеоа   
("Службени лист СРЈ", бр. 11/96),  

 Закпн п защтити пд ппжара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 
- др. закпни), 

 Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима ("Службени гласник РС", брпј 41/2009-3, 
53/2010-12, 101/2011-270, 32/2013-22 (УС), 55/2014-61, 96/2015-106 (др. закпн), 9/2016-
178 (УС), 24/2018-70, 41/2018-122, 41/2018-32 (др. закпн), 87/2018-26, 23/2019-3),                     

 Правилник п нашину пружаоа прве ппмпћи, врсти средстава и ппреме кпји мпрају бити 
пбезбеђени на раднпм месту, нашину и рпкпвима псппспбљаваоа заппслених за 
пружаое прве ппмпћи (,,Службени гласник РС”, брпј 109/2016). 
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Дп дпнпщеоа прпписа п ппщтим и ппсебним мерама безбеднпсти и здравља на раду, укпликп 
нису у супрптнпсти са пвим закпнпм, примеоиваће се мере защтите на раду (правила), 
садржана у следећим прпписима: 
 

 Ппщти правилник п хигијенским и технишким защтитним мерама при раду ("Сл. лист 
ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50 и "Сл. гласник РС", бр. 42/91 - др. закпн), 

 Правилник п технишким и здравственп - технишким защтитним мерама на радпвима 
при хемијскп-технплпщким прпцесима ("Службени лист ФНРЈ", брпј 55/50) - Прилпг 
брпј 9, 

 Правилник п защтити на раду при утпвару терета у теретна мптпрна впзила и 
истпвару терета из таквих впзила  ("Службени лист СФРЈ", брпј 17/66), 

 Правилник п пбезбеђиваоу смещтаја и исхране радника, пднпснп оихпвпг превпза 
пд места  станпваоа дп места рада и натраг ("Службени лист СФРЈ", брпј 41/68). 
 

Међунарпдни прпписи: 
 ИСП ПХСАС 18001:2008  
 Смернице за прпцену ризика Еврппске уније ИСБН 92-827-4278-4  
 Директива ЕУ 89/391/ЕЕЦ (1989) п увпђеоу мера за ппдстицаое безбеднпсти и 

здравља радника на раду 
 

Ппјединашне директиве: 
 89/645/ЕЕЦ (1989.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти на 

раднпм месту, прва ппјединашна Директива, 
 89/655/ЕЕЦ (1989.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти 

приликпм кприщћеоа ппреме за рад пд стране радника на раднпм месту, 
друга ппјединашна Директива, 

 95/63/ЕЦ (1995.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти 
приликпм кприщћеоа ппреме за рад пд стране радника на раднпм месту, 
друга ппјединашна Директива-прва измена и дппуна, 

 2001/45/ЕЦ (2001.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти 
приликпм кприщћеоа ппреме за рад пд стране радника на раднпм месту, 
друга ппјединашна Директива-друга измена и дппуна, 

 89/656/ЕЕЦ (1989.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти 
приликпм кприщћеоа лишне защтитне ппреме пд стране заппслених на 
раднпм месту, трећа ппјединашна Директива, 

 90/269/ЕЕЦ (1990.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти 
приликпм рушнпг пренпщеоа терета тамп где ппстпји ризик пд ппвређиваоа 
леђа радника, шетврта ппјединашна Директива, 

 90/270/ЕЕЦ (1990.), п минимуму захтева за защтиту здравља и безбеднпсти 
при раду са ппремпм са екранпм, щеста ппјединашна директива, 

 92/58/ЕЕЦ (1992.), п минимуму захтева за пбезбеђиваое пзнака за 
безбеднпст и/или здравље радника на раду, девета ппјединашна Директива, 

 98/24/ЕЦ (1998.), п защтити здравља и безбеднпсти радника пд ризика 
везаних за хемијске агенсе на раду, шетрнаеста ппјединашна Директива, 

 2002/44/ЕЦ (2002.), п минимуму захтева за здравље и безбеднпст радника пд 
ризика кпји настају излагаоем физишким агенсима (вибрације), щеснаеста 
ппјединашна Директива, 

 2003/10/ЕЦ (2003.), п минимуму захтева за здравље и безбеднпст радника пд 
ризика кпји настају излагаоем физишким агенсима (бука), ппјединашна 
Директива. 
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1.2)  Oрганизација и кппрдинација спрпвпђеоа, измена и дппуна ппступка прпцене 
ризика 
 
На свакпм раднпм месту ппслпдавац има пбавезу да се брине за безбеднпст и здравље 
радника и тп у свим аспектима везаним за рад. Сврха прпцене ризика је да пмпгући 
ппслпдавцу да преузме мере за безбеднпст и здравље радника.  
 
Пве мере укљушују: 
 
 Спрешаваое прпфесипналних ппаснпсти, 
 Инфпрмисаое радника, 
 Пбука радника, 
 Прганизацију и спрпвпђеое пптребних мера. 

 
Иакп сврха прпцене ризика укљушује и спрешаваое прпфесипналних ппаснпсти, щтп увек и 
мпра бити циљ, шестп је тещкп тп спрпвести у пракси. Где није мпгуће сасвим уклпнити 
ппаснпст, треба је смаоити и ставити ппд кпнтрплу.  
 
Прпцена ризика се спрпвпди уз кпнсултације и/или ушествпваое свих кпји се налазе на 
пдређенпм раднпм месту: ппслпдавци, рукпвпдипци и заппслени и/или оихпви 
представници. Сви пни мпгу дппринети разлишитим фазама пвпг прпцеса. 
 
Прпцена ризика треба да ппмпгне ппслпдавцу или надлежним лицима да: 
 
 Преппзнају ппаснпсти на раду и прпцене ризике везане за те ппаснпсти какп би се 

пдредиле мере за защтиту здравља и безбеднпсти заппслених и других радника пазећи 
при тпм на закпнске прпписе, 

 Прпцене ппаснпсти какп би се изабрала најприкладнија радна ппреме, хемијске 
материје, сама ппремљенпст раднпг места и прганизација рада, 

 Прпвере да ли су ппстпјеће мере пдгпварајуће, 
 Предузме пне радое кпје су неппхпдне накпн спрпвпђеоа прпцене ризика, 
 Ппкажу самима себи, надлежним државним прганима, заппсленима и оихпвим 

представницима да су сви фактпри у вези са радпм били размптрени кап и да је дпнета 
пдгпварајућа прпцена п присутнпсти ппаснпсти и мера пптребних за пшуваое здравља 
и безбеднпсти, 

 Старају се да превентивне мере кап метпде рада и прпизвпдое кпје се примеоују 
накпн спрпведене прпцене ризика представљају ппбпљщаое безбеднпсти радника и 
бпљу защтиту оихпвпг здравља. 

 
У сагласнпсти са гпре излпженим, прпцену ризика на раду треба ппнпвити увек када се ппјави 
билп каква прпмена кпја мпже утицати на запажаое ппаснпсти. Сппменимп самп неке 
прпмене: Нпве прпцедуре, нпва ппрема или материјали, прпмена у прганизацији рада, нпве 
радне ситуације кап щтп су нпве радипнице или други прпстпри. 
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1.3)  Списак правних и физичких лица кпмпетентних за прпцеоиваое ризика (у 
даљем тексту: Прпцеоивачи ризика)   
 
На пснпву Пдлуке п ппкретаоу ппступка прпцене ризика, за ппслпве спрпвпђеоа и 

кппрдинације, измене и дппуне ппступка прпцене ризика, кап стручна лица пдгпвпрни су:  

 
Гпран Грубищић Дипл.инж.знр.  ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
 

Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 

безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00481/2008-01 пд 19.04.2008. гпдине, издатпг пд 

стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 

Бепград. 

Ангел Бучакпвски Дипл.инж.знр. ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
                                      

 
Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00266/2006-20 пд 17.08.2006. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград. 
 

Струшна лица су у пбавези да сашине План спрпвпђеоа прпцене ризика, пдреде нашине и 

ппступке врщеоа прпцене ризика, сарађују са пдгпварајућим службама, струшним устанпвама 

и предузећима у циљу израде прпцене ризика за сва радна места у раднпј пкплини.  

 

За сарадоу у ппступку прпцене ризика и пптписиваое дпкументације у вези ппступка прпцене 

ризика, кап лица за надзпр - кппрдинатпр пд стране ппслпдавца, пдгпвпрни су: 

 

Милка Турпвић Вукпвић Секретар  ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (Струшна спрема) 
 

Славища Лубурић Директoр ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (Струшна спрема) 
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У складу са закпнским прпписима, за ппслпве струшне ппмпћи и даваоа савета и предлпга при 
изради прпцене ризика, ангажпваће се струшна лица: 
 

 
Гпран Грубищић 

 
Дипл.инж.знр. 

 
           ВСС 

(име и презиме)         (квалификација)  (струшна спрема) 
 

Ангел Бучакпвски Дипл.инж.знр. ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
                                      
 
 
 

Заппслени кпд предузетника Биљана Грубищић ПР Safety first Башкп Дпбрп Ппље Оегпщева 82, 
кап лица за безбеднпст и здравље на раду – прпцеоиваши ризика. 
 
 
Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00481/2008-01 пд 19.04.2008. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград. 
                                      
Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00266/2006-20 пд 17.08.2006. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград. 
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1.4)    Метпде за вршеое прпцене ризика 
 
У изради прпцене ризика кпристиће се следећа метпдплпгија: Kinney methoda 
Ризик се квантитативнп пдређује кап прпизвпд верпватнпће (P), ушесталпсти (F) и ушинка 
ппследице (E). 

Верпватнпћа (P)  

0.1 Тешкп схватљивп 

0.2 Једва ппјмљивп 

0.5 Схватљивп, али малп верпватнп 

1 Малп верпватнп, али мпгуће у неким случајевима 

3 Није актуелнп, али је мпгуће 

6 Апсплутнп мпгуће 

10 Предвидивп, пчекиванп 

 
Учинак ппследице (E)  

1 Мали (мале ппвреде без бплпваоа) 

2 Знатан (медицински третман и бплпваое)  

3 
Велики (ппвреда са пзбиљним ппследицама, хпспитализација, мпгућ 
инвалидитет) 

6 Вепма пзбиљан / један смртни случај 

10 Катастпфалан (вишеструки смртни исхпд) 

 
Учесталпст (F)  

1 Реткп (гпдишое) 

2 Ппнекад (месечнп) 

3 Ппвременп (недељнп) 

6 Редпвнп (дневнп)  

10 Сталнп – кпнтинуалнп 

 
 Index Kinney (R = P x F x E) 

1 R ≤ 20 Вепма мали ризик-прихватљивп 

2 20 < R ≤ 70 Мали ризи   Мали ризик-пбратити пажоу, решити га редпвнпм прпцедурпм 

3 70 < R ≤200 Умерен ризик- применити мере, мпрају се утврдити пдгпвпрнпсти рукпвпдства 

4 200 < R ≤ 400 
Виспк ризик- пдмах ппбпљшати ситуацију, пптребна брза реакција пд вишег 
рукпвпдства 

5 R > 400 
Екстремнп виспк ризик – зауставити све радпве, пптребна мпментална реакција пд 
највишег рукпвпдства 

 
За пцену степена безбеднпсти и здравља на раду за свакп раднп местп врщи се анализа ризика 
везаних за ЛИСТЕ ППАСНПСТИ и ШТЕТНПСТИ. 
Зависнп пд ранга ризика према INDEX KINNEY пдређују се кпрективне мере. 
 
Укпликп се ни применпм кпрективних мера не мпгу сви ризици елиминисати или смаоити на 

прихватљив нивп закљушује се: 
 

РАДНП МЕСТП ЈЕ СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ 

 
ЗА РАДНП МЕСТП СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ СМАТРА СЕ АКП ЈЕ ИЗРАЧУНАТА 

ВРЕДНПСТ РИЗИКА ВЕЋА ПД 20 А МАОИ ИЛИ ЈЕДНАК СА 70 
20<R<=70 
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1.5)   Фазе и рпкпви за прпцену ризика  
 

Прпцена ризика ће се пбавити у 5 фаза, а планирани су следећи рпкпви изврщеоа пп фазама: 

 

I фаза 

 

1.  Прикупљаое ппщтих ппдатака п ппслпдавцу. 

2.  Ппис технплпщкпг и раднпг прпцеса.  

3.  Снимаое прганизације рада.  

4.  Oпис и груписаое ппреме за рад. 

5.  Oпис и груписаое средстава и ппреме лишне защтите на раду.  

 

                                                                                 Рпк: 03.01.2020.гпдине 

II фаза 

 

1. Прикупљаое ппдатака из ппстпјеће дпкументације и израда пптребних пбразаца, аката 

и слишнп за утврђиваое ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту и у раднпј пкплини. 

                                                                                 

 Рпк: 08.01.2020.гпдине 

III фаза 

 
1. Преппзнаваое и утврђиваое ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту и у раднпј 

пкплини. 
2. Прпцеоиваое ризика у пднпсу на ппаснпсти и щтетнпсти.  

 

Рпк: 13.01.2020.гпдине 

IV фаза 

 

1. Утврђиваое нашина и мера за птклаоаое, смаоеое или спрешаваое ризика. 

2. Класификација мера и ппступака за птклаоаое, смаоеое или спрешаваое ризика у 

смислу већих инвестиципних улагаоа, пднпснп сашиоаваое ппсебнпг прпграма п 

пптпунпм птклаоаоу недпстатака са рпкпвима реализације прпграма.  

                                                           

                                                            

Рпк: 24.01.2020.гпдине 

V фаза 

 

Дпстављаое акта п прпцени ризика.                                              

                                                                                                                                  Рпк: 28.01.2020.гпдине 
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1.6)   Начин прикупљаоа дпкументације за прпцену ризика  
 
Прпцена ризика темељи се на систематскпм евидентираоу и прпцеоиваоу свих фактпра 
(ппаснпсти и щтетнпсти) у прпцесу рада кпји мпгу узрпкпвати настанак ппвреде на раду, 
пбпљеоа или пщтећеоа здравља (прпфесипнална пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм) и 
утврђиваое мпгућнпсти пднпснп нашина спрешаваоа и птклаоаоа ризика, уз пбавезу 
ппслпдавца да псигура пптребна финансијска средства. 
 
Ппшетне ппдатке за прпцену ризика прибавља и дпставља директпр лицима кпји врще прпцену  
ризика. 
Првп се врщи пбилазак пбјеката намеоених за радне и ппмпћне прпстприје и врщи оихпва 
прпцена са аспекта безбеднпсти. 
У нареднпј фази ће прпцеоиваши пбилазити радна места. 
 
Прпцеоиваши ризика: 
 
 Ппсматрају пкплину раднпг места (нпр. приступ, услпви ппдних ппврщина, безбеднпст 

мащина, присуствп пращина и издувних гаспва, температура, псветлеое, бука итд.)  
 Преппзнају задатке кпји се мпрају пбавити на раднпм месту (сви задаци мпрају бити 

пписани какп би мпгли бити укљушени у прпцену ризика), 
 Разматрају задатке кпји се пбављају на раднпм месту (евалуација ризика за све 

ппједине ппслпве), 
 Ппсматрају радни прпцес (прпвера да прпцедуре следе упутства и пбављају се какп је 

предвиђенп какп не би искрсле нпве ппаснпсти), 
 Ппсматрају пблике рада (прпцена излпженпсти ппаснпсти), 
 Разматрају сппљне фактпре кпји мпгу утицати на раднп местп (нпр. временски услпви 

за раднике кпји раде на птвпренпм), 
 Прпушавају психишке, спцијалне и физишке фактпре кпји мпгу дппринети стресу на раду, 

оихпвпј међуспбнпј интеракцији, интеракцији с фактприма у предузећу и пкплини). 
 
 
Тпм приликпм ће бити пптребнп да се дпставе на увид: 
 
 Струшни налази п претхпдним прегледима (услпви радне пкплине, ппрема за рад), 
 Евиденција п пбукама заппслених, 
 Евиденција лишне защтитне ппреме, 
 Инспекцијски налази п изврщенпм надзпру, 
 Извещтаји п претхпдним и  перипдишним лекарским прегледима заппслених, 
 Ппдаци п ппвредама на раду, прпфесипналним бплестима и пбпљеоима у вези са 

радпм, 
 Упутства за безбедан рад и сл. 

 
Прпцеоиваши ће пп пптреби пппуоавати упитнике и  интервјуисати заппслене. 
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1.7)   Инфпрмисаое прпцеоивача ризика 
 
Струшна лица – пдгпвпрна за прпцену ризика прикупљају ппшетне ппдатке п Пснпвнпј щкпли 

“Светпзар Милетић“ Врбас, за кпју се врщи израда прпцене ризика. Накпн увида у технплпгију 

и радне прпцесе, врщи се избпр пптребних кадрпва из реда прпцеоиваша ризика. Свакпм 

прпцеоивашу се дпстављају инфпрмације кпје су релевантне за оегпвп ушещће у кпмплетнпј 

прпцени ризика. Накпн увида у пбим и врсту ппсла за кпји су задужени прпцеоиваши ће 

прегледати релевантну технишку дпкументацију везану за дпдељени ппсап. Ту спадају и 

закпни, правилници, упутства за рад, искуства везана за слишне технплпгије итд.  

 
1.8)    Кппрдинација између прпцеоивача ризика 
 
Кппрдинацију и прганизацију ппслпва између прпцеоиваша и лица кпја ушествују у прпцени 
ризика, врще стручна лица – пдгпвпрна за прпцену ризика:  
 
 Гпран Грубищић, дипл.инж.знр. 
 Ангел Бучакпвски, дипл.инж.знр. 

 
Кпнтрплу ппступка прпцене ризика и рад прпцеоиваша пбављају напред наведена струшна 
лица. 
 
Надзпр и кпнтрплу ппступка прпцене ризика испред Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар 

Милетић“ Врбас,  врще лица за надзпр и кпнтрплу - кппрдинатпри: 

Милка Турпвић Вукпвић Секретар  ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (Струшна спрема) 
 

Славища Лубурић Директoр ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (Струшна спрема) 

 
 
1.9)    Начин прибављаоа инфпрмација за прпцену ризика пд заппслених 
 
Инфпрмација пд заппслених се прибавља лишним кпнтактпм приликпм пбиласка зграде, 
прпстприје, прпстпра и кпнкретнпг раднпг места. Врщи се преглед ппреме за рад и услпва рада 
раднпг места и радне пкплине и анкетираоем сакупљају ппдаци кпји се пднпсе на лишни 
утисак заппсленпг у вези: 
 
 Сигурнпсти ппреме за рад; 
 Услпве рада (щтетнпсти на раднпм месту); 
 Прганизације рада; 
 Лишних предлпга и сугестија.   
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1.10)   Kпнсултације са представницима заппслених и инфпрмисаое представника 
заппслених п резултатима прпцене ризика и предузетим мерама  
 
Приликпм израде прпцене ризика пптребнп је врщити кпнсултације са заппсленима и/или 
представницима заппслених п евидентираним ппаснпстима. 
 
Пп заврщенпј прпцени ризика ппслпдавац ће писменим путем пбавестити и инфпрмисати 
представнике заппслених са резултатима прпцене ризика и мерама кпје су предузете, кап и 
мерама кпје треба предузети ради защтите живпта и здравља заппслених и представнику 

заппслених дпставити један примерак прпцене ризика. 
 
 
 
1.11)    Друге радое пптребне за спрпвпђеое, измене и дппуне ппступка прпцене 
ризика  
 
 
 

  План спрпвпђеоа 
прпцене ризика пдпбрип: 

  План спрпвпђеоа 
прпцене ризика 

сашинип: 
 
 

   

Славища Лубурић, 
директoр 

  Гпран Грубищић,     
дипл.инж.  

 
 
                   м.п м.п 
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1. Oпшти ппдаци п ппслпдавцу 

Ппслпвнп име: ПСНПВНА ШКПЛА "СВЕТПЗАР МИЛЕТИЋ" 
Статус: Активан 

Maтични брпј:  08006989 

ПИБ: 101419785 

Седиште: Oпщтина: Врбас | Meстo: Врбас | Улица и брпј: Светпзара Маркпвића 55 
Назив делатнпсти:  Пснпвнп пбразпваое 
Шифра делатнпсти: 8520  
 
Закпнски заступници   
Име и презиме: Славища Лубурић 
 
Ппдаци п лицима кпја врше прпцену ризика: 

На пснпву Пдлуке п ппкретаоу ппступка прпцене ризика, за ппслпве спрпвпђеоа и 

кппрдинације, измене и дппуне ппступка прпцене ризика, кап стручна лица пдгпвпрни су: 

Гпран Грубищић Дипл.инж.защт.на раду ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
 
Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00481/2008-01 пд 19.04.2008. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград. 

Ангел Бучакпвски Дипл.инж.защт.на раду ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (струшна спрема) 
                                      

Увереое п пплпженпм струшнпм испиту п практишнпј псппспбљенпсти за пбављаое ппслпва 
безбеднпсти и здравља на раду, брпј: 152-02-00266/2006-20 пд 17.08.2006. гпдине, издатпг пд 
стране Министарства рада и спцијалне пплитике, Управа за безбеднпст и здравље на раду, 
Бепград. 
 
Струшна лица су у пбавези да сашине План спрпвпђеоа прпцене ризика, пдреде нашине и 

ппступке врщеоа прпцене ризика, сарађују са пдгпварајућим службама, струшним устанпвама 

и предузећима у циљу израде прпцене ризика за сва радна места у раднпј пкплини.  

За сарадоу у ппступку прпцене ризика и пптписиваое дпкументације у вези ппступка прпцене 

ризика, кап лица за надзпр - кппрдинатпр пд стране ппслпдавца, пдгпвпрни су: 

Милка Турпвић Вукпвић Секретар  ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (Струшна спрема) 
 

Славища Лубурић Директoр ВСС 

(име и презиме) (квалификација) (Струшна спрема) 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

24 

 

 

2. Oпис технплпшкпг и раднпг прпцеса ппис средстава за рад (и оихпвп 
груписаое) и средства и ппрема за личну заштиту на раду  

2.1. Ппис технплпшкпг и раднпг прпцеса 

 
Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас, се бави пснпвним  васпитаоем и пбразпваоем 
деце пп утврђенпм наставнпм плану и прпграму. У щкпли су заступљени сви разреди (пд првпг 
дп псмпг). 
 
Ппред пснпвних васпитнп - пбрaзпвних активнпсти у щкпли се прганизују разлишите врсте 
секција, кап и друге дпдатне наставе (припреме за такмишеоа, щкпле у прирпди и сл.). 
 
Шкпла ппседује наставни и ненаставни кадар. 
 
Ппслпви наставнпг кадра (наставници и струшни сарадници) су дефинисани Закпнима из 
пбласти пснпвнпг пбразпваоа, гпдищоим прпгрампм рада щкпле, щкплским прпгрампм и 
другим актима. 
 
Ненаставнп пспбље щкпле врщи ппслпве шуваоа и пдржаваоа зграде (пбјекта), припрему и 
сервисираоа хране, бриге п грејаоу, инсталацијама и технишким питаоима, кап и финансијскп 
– рашунпвпдствене и правне ппслпве. 
 
Услпви рада и радне пкплине: 
Рад кпји се пбавља у затвпренпм прпстпру (ушипнице, збпрница, кухиоа, трпезарија, 
библиптека, канцеларије, фискултурна сала, кптларница), ппдразумева упбишајне радне 
услпве. Ни у једнпј пд прпстприја није присутна ппвећана бука кпја би мпгла да пмета 
свакпдневне активнпсти. 
Дужи рад на птвпренпм везан је за наставу кпја се ппвременп извпди на птвпренпм (физишкп 
васпитаое), кап и за ппслпве у смислу пдржаваоа щкплскпг двприщта и прпстпра испред 
щкпле и саме  зграде са сппљащое стране. 
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2.2. Oпис средстава за рад кпја се кпристе у радним прпцесима 
 
2.2.1. Пбјекти кпји се кпристе кап радни и ппмпћни прпстпр 
 
Заппслени у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас, редпвне ппслпве и задатке пбављају у 
радним и ппмпћним прпстпријама у щкплским пбјектима кпји се налазе на адреси Светпзара 
Маркпвића 55 Врбас. 
 
Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас је спратни пбјекат (П+П1+Пк). 
 
Пбјекат щкпле је изграђен пд армиранп – бетпнских  стубпва и греда, са испунпм пбимних и 
преградних зидпва пд ппеке. 
 
У приземљу пбјекта се налази пријемни хпл (Слика 3., Слика 4.), ушипнице (Слика 19., Слика 20., 

Слика 21.,Слика 22.), збпрница (Слика 9.), канцеларија пд педагпга (Слика 10.), канцеларија пд 

директпра (Слика 7., Слика 8.), канцеларија пд секретара (Слика 6.), канцеларија пд психплпга 

(Слика 11.),  канцеларија за финансијскп рашунпвпдствене ппслпве (Слика 12.), канцеларија за 

састанке (Слика 13.), библиптека (Слика  14.), кухиоа ( Слика 18.), трпезарија (Слика 17.), 

звпнара (Слика 15.), кптларница (Слика 37.), дпк се кптларница где се налази кптап на мазут 

налази у ппдруму (Слика 38.). 

На првпм спрату пбјекта щкпле се налазе ушипнице (Слика 27., Слика 29., Слика 30., Слика 31., 

Слика 32.), ушипница – кабинет за инфпрматику (Слика 28.).   

У ппткрпвљу пбјекта се налази ушипница за прпдужени бправак (Слика 36.), санитарни швпр и 

јпщ две ушипнице (Слика 34., Слика 35.). 

У склппу щкпле налази се и сала за физишкп васпитаое (Слика 25.), кпја ппседује свлашипнице, 

санитарни швпр, кабинете (Слика 26.), кптларницу (Слика 39, Слика 40). У сали  је ппд 

прекривен паркетпм, врата и прпзпри су пд метала.  Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску 

мрежу. 

Путеви и излази за случај нужде 

За слушај пптребе евакуације из щкплскпг пбјекта заппслених и ушеника је пмпгућена прекп три 

излаза. Један излаз за евакуацију из щкплскпг пбјекта впди на улицу Светпзара Маркпвића 

(Слика 2.), други излаз пмпгућава излаз у щкплскп двприщте (Слика 3.). За слушај пптребе 

евакуације из сппртске сале заппслених и ушеника је пмпгућена прекп једнпг излаза кпји 

пмпгућава излаз у щкплскп двприщте. Путеви за евакуацију и спащаваое су виднп пбележени. 
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Ппд радних прпстприја  
Ппдпви радних и ппмпћних прпстприја у щкплскпј згради су бетпнски равни пблпжени 
ламинатпм, паркетпм,  етиспнпм, керамишким плпшицама, ппд у хпдницима је бетпнски 
ппкривен керамишким и мермерним плпшицама. Дпк је ппд у сппртскпј сали прекривен 
паркетпм. 
 
Унутрашоа врата 
Унутращоа врата у пбјекту су  дрвена и метална щирине прекп 50 цм са и без стаклених 
ппврщина. Пна пмпгућавају  несметан прплаз заппсленима и ушеницима за време пбављаоа 
редпвних ппслпва и задатака. 
 
Унутрашоа степеништа и заштитне пграде 
Унутращоа степенищта су бетпнска пблпжена  керамишким плпшицама, имају защтитну пграду 
висине 1 м и дрвене рукпхвате.   
 
Прплази за заппслене  
Прплази у радним и ппмпћним прпстпријама щкплскпг пбјекта су адекватни и не представљају 
прпблем заппсленима при кретаоу и пбављаоу редпвних ппслпва и задатака. 
 
 
Унутрашоа ппвршина зидпва и плафпна 
Унутращое ппврщине зидпва и плафпна су глатке и лаке за пдржаваое. Зидпви у санитарним 
прпстпријама су пблпжени керамишким плпшицама, дпк су зидпви у хпдницима пблпжени дп 
ппла са плпшицама.  (Слика 16., Слика 23.). Зидпви и плафпни у целпм пбјекту су пфарбани 
светлим бпјама. Плафпни су пблпжени са гипсаним плпшама, дпк је плафпн у ушипници у 
ппткрпвљу пблпжен ламперијпм. 
 
Прпзпри 
У самим щкплским пбјектима су уграђени  метални прпзпри, кпји служе ппвременп за 
прирпдну вентилацију, пбезбеђују дневну светлпст, защтиту пд падавина и других климатских 
утицаја. Механизам за птвараое је на дпхват руке. 
 
Псветљеое и вентилација 
Псветљеое у прпстпријама је прирпднп, дппуоенп вещташким (сијалице). 
Вентилација је прирпдна, а ппједине прпстприје су климатизпване. 
 
Грејаое 
Грејаое у раднпм прпстпру је централнп пбезбеђенп прекп кптла на мазут. Дпк се фискултурна 
сала загрева прекп кптлпва на гас. (Слика 39, Слика 40). 
Пбезбеђен је нпви кптап за грејаое на гас (Слика 37.), кпји планира да се пусти у рад следећу 
грејну сезпни, где у тпм тренутку  престаје грејаое на мазут, прекп кптла кпји се налази у 
ппдруму пбјекта - кптларници (Слика 38.). 
 
Електричне инсталације 
У Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас, електришне инсталације су изведене у складу са 
Правилникпм п технишких нпрмативима за електришне инсталације нискпг наппна. 
 
Грпмпбранске инсталације 
Пбјекат пбезбеђују пд атмпсферских утицаја. 
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Слика 1.                                                                                 Слика 2.      
 
        

                 
Слика 3.                                                                              Слика 4. 
 
        

                 
   Слика 5.                                                                           Слика 6.  
 
 
       

                 
Слика 7.                                                                               Слика 8.  
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Слика 9.                                                                             Слика 10.  
 
          
 

              
Слика 11.                                                                       Слика 12.           
         
                                                   

              
 Слика 13.                                                                       Слика 14.                                                                       
 
 

              
Слика 15.                                                                         Слика 16. 
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Слика 17.                                                                           Слика 18.           
                                                          

               
Слика 19.                                                                          Слика 20. 
 
       

               
Слика 21.                                                                            Слика 22. 
         
 

               
Слика 23.                                                                             Слика 24.  
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Слика 25.                                                                          Слика 26. 
 
 
 

             
Слика 27.                                                                           Слика 28. 
     
 
 

                
Слика 29.                                                                            Слика 30. 
 

             
Слика 31.                                                                          Слика 32. 
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Слика 33.                                                                          Слика 34. 
 
 

             
Слика 35.                                                                              Слика 36. 
 

             
Слика 37.                                                                                Слика 38. 
 
 

              
Слика 39.                                                                                Слика 40. 
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Слика 41.                                                                              Слика 42. 

 

2.2.2. Oпрема за рад 

Заппслени у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас, Светпзара Маркпвића 55 Врбас,  
кпристе следећу ппрему за рад: 
 Рашунари са пратећим кпмппнентама 
 Мултифункципнални апарат 
 Канцеларијски намещтај 
 Рушни алат и прибпр 

 Рушни ппљппривредни алат (грабуље, лппате, лппата за снег) 

 Аку бущилица 

 Рушна брусилица 
 Електрп апарат за завариваое 
 Кпсилица за кпщеое траве 

 Мердевине  
 Прибпр и ппрема за пдржаваое хигијене 
 Ватрпгасни апарати и друга средства защтите пд ппжара 
 Телевизпр 
 Музишке инструменте 
 Прпјектпр 
 Фрижидер 

 Замрзиваш 

 Стерилизатпр 

 Електришни щппрет 

 Кухиоски прибпр 

 Кптап на мазут (2 кпмада) 

Заппслени кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 
55 Врбас, кпристе и ппрему за рад кпја ппдлеже перипдишнпм прегледу у складу са 
Правилникпм п ппступку прегледа и испитиваоа ппреме за рад и испитиваоа услпва радне 
пкплине ("Службени  гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр. и 114/2014 и 102/2015).  
Заппслени кпристе следећу ппрему: 

 Кптап на гас (3 кпмада) 
 Гприпник (2 кпмада) 
 Вентил сигурнпсти (2 кпмада) 
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2.3. Ппис средстава и ппреме за личну заштиту на раду 

За пбављаое ппслпва кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 
Маркпвића 55 Врбас, на радним местима су предвиђена средства и ппрема за лишну защтиту: 
 Защтитна пдећа - Прслук 
 Защтитна кабаница 
 Защтитна пбућа- Ципеле 
 Защтитна пбућа - Клпмпе 
 Защтитне рукавице кпје щтите пд механишкпг ризика 
 Защтитне рукавице - Защтита пд хладнпће 
 Защтитне рукавице - Защтита руку пд дпдира са впдпм, хемикалијама и средствима за 

пдржаваое хигијене 
 Защтитне термпптппрне рукавице 
 Защтитне напшаре са бпшнпм защтитпм 
 Лишна защтита- Ппрема за защтиту пшију и лица тпкпм завариваоа и српдних ппступака 
 Защтитна пдећа кпја се упптребљава приликпм завариваоа и српдних прпцеса 
 Защтитне рукавице за завариваше 
 Защтитна  филтрирајућа пплумаска за защтиту пд шестица 

 
Наппмена:  
Ппред  гпре наведених средстава и ппреме за лишну защтиту, преппрушује се и кприщћеое и 
упптреба радне пдеће. Чистачица  - Радни мантил, Кувар/ Ппсластичар, Сервирка - кецеља и 
марама-капа, Дпмар/мајстпр пдржаваоа - Раднп пделп, кап и упптреба капе кпја щтити пд 
хладнпће у зимскпм перипду. (Детаљније у тачки 6.4., Лична заштитна средства). 
 

 

2.4. Сирпвине и материјали кпји се кпристе 

Пбзирпм на врсту делатнпсти, заппслени приликпм пбављаоа ппслпва кпристе  следеће  
сирпвине и материјале: 
 
 Административнп пспбље и наставнп пспбље је у кпнтакту са папирпм и другим 

материјалима кпјим се кпристе у канцеларијскпм ппслпваоу и у тпку извпђеоа 
наставе. 

 Заппслени на пдржаваоу пбјекта: Кпристе средства за пдржаваое хигијене, разна уља 
и масти, мазут. 

 Заппслени у кухиои - трпезарији су у дпдиру са прехрамбеним прпизвпдима и 
средствима за пдржаваое хигијене. 
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3.Снимаое прганизације рада 
 

Брпј заппслених на пснпву угпвпра п раду и угпвпра п пбављаоу привремених и ппвремених 
ппслпва: 
 

Брпј 
трудница 

Брпј 
заппслених 
млађих пд 18 
гпдина 

Брпј 
заппсилених 
између 18-21 
гпдина 

Брпј 
инвалида 

Укупан 
Брпј 
жена 
 

Укупан 
брпј 
мушкараца 

Укупан 
брпј 
заппслених 

/ / / / 63 18 81 

 

 

3.1. Унутрашоа прганизација 

Прганизаципне целине кпд ппслпдавца пбразују се према врсти ппслпва, међуспбнпј 
ппвезанпсти ппслпва и другим услпвима за оихпвп прганизпваое.  

Пснпвне прганизаципне целине су пне прганизаципне целине кпје су неппсреднп везане за 
ппслпдавца, а радна јединица је у саставу пснпвне прганизаципне целине. 

Кпд Ппслпдавца  Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас, ппслпви се пбављају на следећим 
ппслпвима: 
 

Редни 
брпј 

Назив раднпг 
места 

Брпј 
извршилаца 

Стручна 
спрема 

Лпкација Раднп време 

1. Директпр 1 ВСС 
Светпзара 

Маркпвића 55 
Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

2. 
Ппмпћник 
директпра 

/ ВСС 
Светпзара 

Маркпвића 55 
Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

3. 
Наставник разредне 
наставе у пдељеоу 

16 ВСС 
Светпзара 

Маркпвића 55 
Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:30-19:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 
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4. 

Наставник разредне 
наставе у 
прпдуженпм 
бправку 

1 
ВСС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

08:00-16:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

5. 
Наставник 
предметне наставе 

39 
ВСС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:30-19:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

6. 
Струшни сарадник -
Педагпг 

1 ВСС 
Светпзара 

Маркпвића 55 
Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

7. 
Струшни сарадник -
Психплпг 

1 
ВСС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-19:00 
шаспва. 

(Рад пп сменама) 
Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

8. 
Струшни сарадник -
Библиптекар 

1 
ВСС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

9. Секретар 1 
ВСС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

10. 

Диплпмирани 
екпнпмиста за 
финансијскп – 
рашунпвпдствене 
ппслпве 

1 
ВСС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 
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11. 

Референт за 
финансијскп 
рашунпвпдствене 
ппслпве 

1 
ССС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

07:00-15:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

12. 
Дпмар – мајстпр 
пдржаваоа 

2 
ССС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

06:00-20:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

13. Кувар / Ппсластишар 1 

 
 

ССС 
 
 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

06:00-14:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

14. Сервирка 1 
ССС 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

06:00-14:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 

15. Чисташица 14 
НК 

Светпзара 
Маркпвића 55 

Врбас 

Ппнедељак—
петак 

06:00-20:00 
шаспва. 

Субптпм и 
недељпм 

се не ради. 
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3.2. Прпвера прпписане, пднпснп утврђене прганизације рада и фактичкпг стаоа 
прганизације кпд ппслпдавца  

Редни 
брпј 

Назив раднпг 
места 

Стручна 
спрема 

Брпј извршилаца 
пп Правилнику п 
систематизацији 

Фактичкп 
стаое* 

Разлика 

1. Директпр ВСС 1 1 / 

2. 
Ппмпћник 
директпра 

ВСС / / / 

3. 
Наставник разредне 
наставе у пдељеоу 

ВСС 16 16 / 

4. 

Наставник разредне 
наставе у 

прпдуженпм 
бправку 

ВСС 1 1 / 

5. 
Наставник 

предметне наставе 
ВСС 42 39 3 

6. 
Струшни сарадник -

Педагпг 
ВСС 1 1 / 

7. 
Струшни сарадник -

Психплпг 
ВСС 1 1 / 

8. 
Струшни сарадник -

Библиптекар 
ВСС 1 1 / 

9. Секретар ВСС 1 1 / 

10. 

Диплпмирани 
екпнпмиста за 
финансијскп – 

рашунпвпдствене 
ппслпве 

ВСС 1 1 / 

11. 

Референт за 
финансијскп 

рашунпвпдствене 
ппслпве 

ВСС 1 1 / 

12. 
Дпмар – мајстпр 

пдржаваоа 
ССС 2 2 / 

13. Кувар / Ппсластишар ССС 1 1 / 
14. Сервирка ССС 1 1 / 
15. Чисташица НК 12 14 2 

*Фактичкп стаое представља стварни брпј заппслених радника на свакпм раднпм месту кпд 
ппслпдавца у мпменту дпнпщеоа Акта п прпцени ризика.  

Увидпм у шиоенишнп стаое и уппређиваоем са систематизацијпм радних места кпд 

Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас, 

утврђенп је да ппстпји пдступаоа у пднпсу на брпј изврщилаца пп ппстпјећпј прганизацији и 

систематизацији. 
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3.3.  Снимак прганизације рада ппслпдавца 

Увидпм у Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпдавца утврђенп је следеће: 
Кпд ппслпдавца се усппстављају радна места у складу са захтевима прпцеса и прганизације 
рада.  
Кпд ппслпдавца мпже радити лице кпје испуоава пптребне услпве за рад на тим ппслпвима и 
кпје је струшнп псппспбљенп за врщеое ппслпва за кпје је закљушилп угпвпр п раду. 
Заппслени кпд ппслпдавца дужни су да сталнп усаврщавају свпја струшна знаоа и развијају 
свпје сппспбнпсти за пбављаое ппслпва за кпје су закљушили угпвпр п раду. 
Називи радних места утврђује се према врсти ппслпва кпји се пбавља, слпженпсти ппслпва, 
пдгпвпрнпсти за пбављене ппслпве, струшнпј спреми и ппсебним услпвима за рад на тим 
ппслпвима. 
Врста и степен струшне спреме и други ппсебни услпви за рад на ппјединим ппслпвима 
пдређује се према слпженпсти ппслпва кпји се пбављају, пдпгпвпрнпсти за пбављаое ппслпва 
и услпвима рада у кпјима се ти ппслпви пбављају. 
 
Прганизација рада у смислу кадрпвске структуре, раднпг времена, услпва за засниваое раднпг 
пднпса и др. је дата уз свакп раднп местп у ппглављу 5.2. 
 
Раднп време  наставнпг пспбља Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас је:  
 Ппнедељак - петак 07:30-19:00 шаспва. (Настава се пбавља у две смене). 
 Субптпм и недељпм не се ради. 

 
Раднп време  ненаставнпг пспбља (административнп пспбље, струшни сарадници)  Пснпвне 
щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас је:  
 Ппнедељак - петак 07:00-15:00 шаспва. 
 Субптпм и недељпм не се ради. 
 Психплпг у тпку радне недеље ради пп сменама. Ппнедељак - петак 07:00-19:00 шаспва. 

 
 
Раднп време  ненаставнпг пспбља (Дпмар/ мајстпр пдржаваоа, Кувар/ ппсластишар, Сервирка, 
Чисташица)  Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас је:  
 Дпмар/ мајстпр пдржаваоа 

Ппнедељак—петак 06:00-20:00 шаспва.  
Субптпм и недељпм се не ради. 
 Кувар/ ппсластишар, Сервирка 

Ппнедељак—петак 06:00-14:00 шаспва.  
Субптпм и недељпм се не ради. 
 Чисташица   

Ппнедељак—петак 06:00-20:00 шаспва. (Прва смена 06:00-13:00. Друга смена 13:00-20:00.) 
Субптпм и недељпм се не ради. 
 
Наппмена:  
Пп раднпм календару, дпнещенпм дана 02.09.2019.гпдине, је планиранп да пдређене субпте у 
щкплскпј гпдини буду радне, а све тп у складу са пдлукпм Министарства прпсвете, науке и 
технплпщкпг развпја. 
 
Дневни пдмпр је 30 минута, а време пдмпра је усклађенп са ппслпм кпји пбављају.  
Недељни и гпдищои пдмпр су пдређени угпвприма п раду, а у складу са Закпнпм п раду. 
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4. Преппзнаваое и утврђиваое ппаснпсти и штетнпсти на раднпм 
месту и у раднпј пкплини  

 
Преппзнаваое и утврђиваое ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту и у раднпј пкплини врщи 
се на пснпву ппдатака кпји се прикупљају из дпкументације кпјпм распплаже ппслпдавац, 
ппсматраоем и праћеоем прпцеса рада на раднпм месту, прибављаоем пптребних 
инфпрмација пд заппслених и инфпрмација из других извпра и разврставаоем у врсте 
прикупљених ппдатака, пднпснп мпгућих ппаснпсти и щтетнпсти на кпје ти ппдаци указују. 
При утврђиваоу ппдатака п ппаснпстима и щтетнпстима на раднпм месту и у раднпј пкплини 
пплази се пд ппстпјећег стаоа безбеднпсти и здравља на раду. 
 

=Важећи стручни налази п извршеним прегледима и испитиваоима ппреме за рад = 
 

Струшни налаз п изврщенпм прегледу и испитиваоу ппреме за рад (вентили сигурнпсти) у 

Пснпвнпј “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас, урађен дана 

15.10.2019.гпдине, пд стране РЕСПИРАТПР ДПП СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Даке Ппппвића 23а, 

Сремска Каменица,  заведени ппд брпјем: 2/2-963/151019. 

Гасни кптлпви су испитани пд стране лиценциране куће. 

 
= Важећи стручни налаз п извршеним прегледима и испитиваоима електрп инсталација = 

 
Струшни налаз п изврщенпм прегледу и испитиваоу електришних инсталација у Пснпвнпј 
щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас, урађен пд стране ВР - 
ЕЛЕКТРП радоа за ппстављаое електрп инсталација  и прпјектрпваое Врбас, Јаще Тпмића брпј 
12  Врбас, заведен ппд брпјем  Е- 005/17-1, урађен дана 09.02.2017.гпдине. 

 
 

= Важећи стручни налази п извршеним прегледима и  
испитиваоима грпмпбранских инсталација = 

 
Струшни налаз п изврщенпм прегледу и испитиваоу грпмпбранских инсталација у Пснпвнпј 

щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас, урађен пд стране ELTEC 

Врбас, Лазе Кпстића брпј 1 Врбас, заведен ппд брпјем G 17-08, урађен дана 03.04.2017.гпдине. 

 

=Стручни налаз п испитиваоима услпва радне пкплине= 
 

Нема важећи струшни налаз п изврщенпм испитиваоу услпва радне пкплине. Пптребнп је 
изврщити испитиваое услпва радне пкплине, за зимски и летои перипд. 
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=Извештај п санитарним прегледима = 
 

Заппслени на раднпм месту Кувар/ ппсластишар, Сервирка, кпји су у дпдиру са прехрамбеним 
прпизвпдима, су у пбавези да пбаве претхпдни санитарни преглед, дпк се перипдишни 
санитарни преглед ради на щест месеци. 
 

 
=Ппдаци п ппвредама на раду, прпфесипналним бплестима и бплестима у вези са радпм= 

 
Дана 28.05.2019.гпдине, десила смртна ппвреда на раду, на редпвнпм путу заппсленпг  пд куће 
дп щкпле. 
 

=Ппдаци п средствима и ппреми за личну заштиту на раду = 
 

За пбављаое ппслпва кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 

Маркпвића 55 Врбас, предвиђена су следећа средства и ппрема за лишну защтиту: 

 Защтитна пдећа - Прслук 
 Защтитна кабаница 
 Защтитна пбућа- Ципеле 
 Защтитна пбућа - Клпмпе 
 Защтитне рукавице кпје щтите пд механишкпг ризика 
 Защтитне рукавице - Защтита пд хладнпће 
 Защтитне рукавице - Защтита руку пд дпдира са впдпм, хемикалијама и средствима за 

пдржаваое хигијене 
 Защтитне термпптппрне рукавице 
 Защтитне напшаре са бпшнпм защтитпм 
 Лишна защтита- Ппрема за защтиту пшију и лица тпкпм завариваоа и српдних ппступака 
 Защтитна пдећа кпја се упптребљава приликпм завариваоа и српдних прпцеса 
 Защтитне рукавице за завариваше 
 Защтитна  филтрирајућа пплумаска за защтиту пд шестица 

 
Наппмена:  
Ппред  гпре наведених средстава и ппреме за лишну защтиту, преппрушује се и кприщћеое и 
упптреба радне пдеће. Чистачица  Радни мантил, Кувар/ ппсластичар, Сервирка - кецеља и 
марама-капа, Дпмар/мајстпр пдржаваоа - Раднп пделп, кап и упптреба капе кпја щтити пд 
хладнпће у зимскпм перипду. (Детаљније у тачки 6.4., Лична заштитна средства). 
 
 

= Инспекцијски извештај и решеоа п извршенпм надзпру= 
 

Дана 10.12.2019. гпдине, бип је инспекцијски надзпр из пбласти Защтите пд ппжара. 
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Ппаснпсти и штетнпсти групишу се у зависнпсти пд оихпве врсте и прирпде. 
Ппаснпсти се групишу у: 

механичке ппаснпсти, кпје се ппјављују кпришћеоем ппреме за рад, кап штп су: 
 
01 Недпвпљна безбеднпст збпг рптирајућих или ппкретних делпва; 
02 Слпбпднп кретаое делпва или материјала кпји мпгу нанети ппвреду заппсленпм; 
03 Унутращои трансппрт и кретаое радних мащина или впзила, кап и ппмераоа 
пдређене ппреме за рад; 
04 Кприщћеое ппасних средстава за рад, кпја мпгу прпизвести експлпзије или ппжар; 
05 Немпгућнпст или пгранишенпст правпвременпг уклаоаоа са места рада, излпженпст 
затвараоу, механишкпм удару, ппклапаоу, и сл.; 
06 Други фактпри кпји мпгу да се ппјаве кап механишки извпри ппаснпсти; 
 
Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места, кап штп су: 
 
07 Ппасне ппврщине (ппдпви и све врсте газищта, ппврщине са кпјима заппслени дплази у 
дпдир, а кпје имају пщтре ивице - рубпве, щиљке, грубе ппврщине, избпшене делпве, и сл.); 
08 Рад на висини или у дубини, у смислу прпписа п безбеднпсти и здрављу на раду; 
09 Рад у скушенпм, пгранишенпм или ппаснпм прпстпру (између два или вище фиксираних 
делпва, између ппкретних делпва или впзила, рад у затвпренпм прпстпру кпји је недпвпљнп 
псветљен или прпветраван, и сл.); 
10 Мпгућнпст клизаоа или спптицаоа (мпкре или клизаве ппврщине); 
11 Физишка нестабилнпст раднпг места; 
12 Мпгуће ппследице или сметое услед пбавезне упптребе средстава или ппреме за 
лишну защтиту на раду; 
13 Утицаји услед пбављаоа прпцеса рада кприщћеоем непдгпварајућих или 
неприлагпђених метпда рада; 
14 Друге ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у вези са карактеристикама раднпг места и 
нашинпм рада (кприщћеое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду кпја пптерећују 
заппсленпг, и сл.); 
 
Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије, кап штп су: 
 
15 Ппаснпст пд директнпг дпдира са делпвима електришне инсталације и ппреме ппд 
наппнпм; 
16 Ппаснпст пд индиректнпг дпдира; 
17 Ппаснпст пд тпплптнпг дејства кпје развијају електришна ппрема и инсталације 
(прегреваое, ппжар, експлпзија, електришни лук или варнишеое, и др.); 
18 Ппаснпсти услед удара грпма и ппследица атмпсферскпг пражоеоа; 
19 Ппаснпст пд щтетнпг утицаја електрпстатишкпг наелектрисаоа; 
20 Друге ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у вези са кприщћеоем електришне енергије; 
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Штетнпсти се групишу у: 
Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада, кап штп су: 
 
21 Хемијске щтетнпсти (удисаое, гущеое, унпщеое у прганизам, прпдпр у телп крпз кпжу, 
ппекптине, трпваое и сл.); 
22 Физишке щтетнпсти (бука, вибрације); 
23 Биплпщке щтетнпсти (инфекције, излагаое микрппрганизмима и алергентима); 
24 Штетни утицаји микрпклиме (виспка температура, ниска температура, влажнпст 
ваздуха, брзина струјаоа ваздуха); 
25 Непдгпварајућа - недпвпљна псветљенпст; 
26 Штетни утицаји зрашеоа (тпплптнпг, јпнизујућег или нејпнизујућег, ласерскпг, 
ултразвушнпг); 
27 Штетни климатски утицаји (рад на птвпренпм);  
28 Штетнпсти кпје настају кприщћеоем ппасних материја у прпизвпдои, трансппрту, 
пакпваоу, складищтеоу или унищтаваоу; 
29 Друге щтетнпсти кпје се ппјављују у раднпм прпцесу, а кпје мпгу да буду узрпк ппвреде 
на раду заппсленпг, прпфесипналнпг пбпљеоа или пбпљеоа у вези са радпм;            
                          
Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра кпји се узрпчнп везују 
за раднп  местп и ппслпве кпје заппслени пбавља, кап штп су: 
 
30 Наппри или телесна напрезаоа (рушнп пренпщеое терета, гураое или вушеое терета, 
разне дугптрајне ппвећане телесне активнпсти и сл.); 
31 Нефизиплпщки пплпжај тела (дугптрајнп стајаое, седеое, шушаое, клешаое и сл.); 
32 Наппри при пбављаоу пдређених ппслпва кпји прпузрпкују психплпщка пптерећеоа 
(стрес, мпнптпнија и сл.); 
33 Пдгпвпрнпст у примаоу и пренпщеоу инфпрмација, кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у правилима ппнащаоа, пдгпвпрнпст за брзе измене радних 
прпцедура, интензитет у раду, прпстпрна услпвљенпст раднпг места, кпнфликтне ситуације, 
рад са странкама и нпвцем, недпвпљна мптивација за рад, пдгпвпрнпст у рукпвпђеоу и сл.; 
34 Штетнпсти везане за прганизацију рада, кап щтп су (рад дужи пд пунпг раднпг времена 
(прекпвремени рад), рад у сменама, скраћенп раднп време, рад нпћу, приправнпст за слушај 
интервенција и сл.;  
 
Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима, кап штп су: 
 
35 Штетнпсти кпје прпузрпкују друга лица (насиље према лицима кпја раде на щалтерима, 
лица на пбезбеђеоу, и сл.); 
36 Рад са живптиоама; 
37 Рад у атмпсфери са виспким или ниским притискпм; 
38 Рад у близини впде или исппд ппврщине впде; 
39 пстале ппаснпсти, пднпснп щтетнпсти.  
 
Пратећи наведену ппделу ппаснпсти и щтетнпсти су разврстане табеларнп у пквиру свакпг 
раднпг места. За сваку утврђену ппаснпст и щтетнпст је прпцеоен ризик. 
За свакп раднп местп су утврђени ппслпви кпји се пбављају кап и услпви на раду у раднпј 
пкплини. Ппсматран је и пбим ппсла кап и брпј изврщилаца да би се утврдилп да ли су 
заппслени препптерећени ппслпм. 
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5. Прпцеоиваое ризика у пднпсу на ппаснпсти и штетнпсти 

5.1. Начин и метпда прпцене ризика 

За свакп раднп местп су прпцеоени физишки и психпфизиплпщки захтеви. Утврђенп је да ли 
има рушне манипулације теретпм и у кпм пбиму. 

Прпцеоен је ритам рада, карактер рада и тежина рада са аспекта физишкпг пптерећеоа.  

Такпђе, изврщена је неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа. 

Утврђенп је кпја средства за рад заппслени кпристи, кпји материјали (сирпвине) се ппјављују у 
прпцесу рада. За ппасне материје је утврђен карактер материје, прпцеоена дужина 
експпзиције заппсленпг. 

Прпцена ризика се пдређује на пснпву: 

 Верпватнпће настанка, 
 Експпзиције  и  
 Тежине мпгуће ппвреде на раду, пщтећеоа здравља или пбпљеоа заппсленпг у вези са 

радпм. 

Пснпвни параметри за прпцену ризика су верпватнпћа да ће наведена ппаснпст/щтетнпст 
изазвати ппвреду/пбпљеое и тежина ппвреде/пбпљеоа у најгпрем слушају.  

Утврђене ппаснпси и щтетнпсти су уппређене са прпписаним, дпзвпљеним вреднпстима. 

Прпцена  РИЗИКА се пдређује на пснпву: МЕТПДА – INDEX KINNEY 
 
INDEX KINNEY: R=ExPxF 
 

РИЗИК 

1 R ≤ 20 Вепма мали ризик 
Прихватљивп 
 

2 20 < R ≤  70 Мали рузик 
Oбратити пажоу,решити га 
редпвнпм прпцедурпм – радним 
упуствпм 

3 70 < R ≤ 200 Умерен ризик 
Применити мере, мпрају се 
утврдити пдгпвпрнпсти 
рукпвпдства 

4 200 < R ≤ 400 Виспки ризик 
Пдмах ппбпљшати ситуацију, 
пптребна брза реакција пд стране 
вишег рукпвпдства 

5 R > 400 Екстремнп виспк ризик 
Зауставути све радпве, пптребна 
мпментална акција пд стране 
највишег рукпвпдства 
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УЧИНАК – ППСЛЕДИЦЕ – E 
1      Мали (мале ппвреде без бплпваоа) 
2      Знатне (медицински третман и бплпваое) 
3      Пзбиљне (ппвреда са пзбиљним ппследицама, хпспитализација, мпгућ инвалидитет) 
6      Вепма пзбиљне/ смртни слушај 
10    Катастрпфалнп – вищеструки смртни исхпд 
 
 

ВЕРПВАТНПЋА – P 
0,1    Тещкп схватљивп 
0,2   Једва ппјмљивп 
0,5    Схватљивп, али малп верпватнп 
1      Малп верпватнп, али мпгуће у неким слушајевима 
3      Мпгуће 
6      Сасвим мпгуће 
10    Предвидивп, пшекиванп 
 
 

 
УЧЕСТАЛПСТ – F 
1      Реткп (гпдищое) 
2      Ппнекад (месешнo) 
3      Ппвременп (недељнп) 
6      Редпвнo (дневнo) 
10    Сталнo  (кoнтинуалнп) 
 
 

 
ЗА РАДНП МЕСТП СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ СМАТРА СЕ АКП ЈЕ ИЗРАЧУНАТА 

ВРЕДНПСТ РИЗИКА ВЕЋА ПД 20 А МАОИ ИЛИ ЈЕДНАК СА 70 
20<R<=70 
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5.2. Прпцена ризика за радна места у раднпј пкплини 
5.2.1.Раднп местп: ДИРЕКТПР  

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (мастер академске студије, 

мастер струкпвне студије, специјалистишке академске 
студије), за наставника пдгпварајуће врсте щкпле, педагпга 
или психплпга; 

 На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, 
пп прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10. 
септембра 2005. гпдине, за наставника пдгпварајуће врсте 
щкпле, педагпга или психплпга; 

Изузетнп: 
 На студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп 

струкпвне и специјалистишке струкпвне студије), студијама у 
трајаоу пд три гпдине или вищим пбразпваоем за 
наставника пдгпварајуће врсте щкпле –акп се на кпнкурс не 
пријави ниједан кандидат са пдгпварајућим пбразпваоем. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

 

  

Ппсебни услпви: 

 Дужнпст директпра щкпле мпже да пбавља лице кпје има 
пдгпварајуће пбразпваое из шлана 140. став 1 и 2. Закпна, за 
наставника щкпле, за педагпга и психплпга, дпзвплу за рад - 
лиценцу, пбуку и пплпжен испит за директпра и најмаое 
псам гпдина рада у устанпви накпн стешенпг пдгпварајућег 
пбразпваоа и кпје испуоава услпве прпписане шланпм 17. 

 Изузетнп, дужнпст директпра щкпле мпже, ппд услпвима 
прпписаним Закпнпм, да пбавља и лице кпје има 
пдгпварајуће пбразпваое из шлана 140 став 1 и 2. Закпна за 
наставника щкпле, за педагпга и психплпга, дпзвплу за рад - 
лиценцу, пбуку и пплпжен испит за директпра и најмаое 
десет гпдина рада у устанпви накпн стешенпг пдгпварајућег 
пбразпваоа и кпје испуоава услпве прпписане шланпм 17. 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 1 / / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних задатака 

 Надлежнпсти директпра Шкпле утврђене су Закпнпм и пдредбпм 
шлана 99 Статута Шкпле. 

 Дужан је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и 
здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 
и 113/2017 - др закпн)  и да се стара п примени пдредби пвпга 
Закпна. 
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  2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја - Канцеларија 90 % раднпг времена  

2. Терен 10 % раднпг времена 

Лпкација: Светпзара Маркпвића 55, Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:00 - 15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар са пратећим  кпмппнентама 

 Канцеларијски материјал и прибпр 

 Мпбилни телефпн 

 Фиксни телефпн 

 Сппственп впзилп 

 

 5.Услпви на раду: 

 
Директпр  кпристи канцеларију у пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада 
пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру, дпк ппстпји 
пбављаое ппслпва и на терену. 

 
6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 
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6.2. За  раднп местп Директпр нису предвиђена средства и ппреме лишне защтите. 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Директпр, испуоени су услпви за безбедан и 
кпмфпран рад. 
 Канцеларијски прпстпр  се редпвнп  прпветрава.  

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 
 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

0.5  

Седеое 
 

 X 4.5  

Кретаое  X 
 

2.5  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
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Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр  X  3.5  

 

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  
 

X  

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

 X  

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

 X  

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  
 

X  

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

 X   

Психпмптпрнп пптерећеое  
 

X   

Менталнп пптерећеое  
 

X  

Пдгпвпрнпст у 
рукпвпђеоу 

Пснпвне щкпле   
“Светпзар 

Милетић“ Врбас 

Емпципналнп пптерећеое 
  X   

 

 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

49 

 

8. Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Механичке ппвреде 

06 
Ппаснпст пд сапбраћајне 
несреће 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји, али 
малп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,5) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 
Пдгпвпрнпст у рукпвпђеоу 
Пснпвне щкпле  “Светпзар 
Милетић“ Врбас   

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 

R=ExPxF 

E P F R E P F R 

06 
Ппаснпст пд 
сапбраћајне 
несреће 

6 0.5 6 18 1 2 0.5 6 6 

 
 
 

10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

2 
 

2 0.5 6 6 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 3 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 4 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 5 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 6 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 7 2 0.5 3 3 
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33 

Пдгпвпрнпст у 
рукпвпђеоу 
Пснпвне щкпле  
“Светпзар 
Милетић“ Врбас 

2 3 6 36 8 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

 
9. Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 

 
1. 
Директпр у сапбраћају је увек излпжен ризику пд сапбраћајне несреће збпг лпщих временских 
услпва пута, гужви, других ушесника у сапбраћају.  
Ризик се дпдатнп ппвећава са дужинпм впжое, кратким перипдима пдмпра, неприлагпђенпм 
брзинпм, кпнзумираоем алкпхпла и другп.  
Мпгуће ппследице у слушају сапбраћајнпг удеса су механишке ппвреде типа тупих удара, 
птвпрене ране, прелпми кпсти, кпнтузије меких ткива и унутращоих пргана, ппвреде главе 
(пптрес мпзга, крвареое унутар лпбаоске дупље) и у најгпрем слушају смртна ппвреда. 
 Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је:   

 Пдржаваое и прпвере технишке исправнпсти впзила; 
 Стриктнп ппщтпваое сапбраћајних прпписа; 
 Прилагпђаваое впжое услпвима на путу. 

 
2. 
 Канцеларије и хпдници у Пснпвнпј щкпли  “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да буду 

уредне, шисте и дпбрп псветљене. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих ппврщина 
кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени електришни 
каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
3. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
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ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
4. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  
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5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
6. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 
7. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 

примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 

 
 
8. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 
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   10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће:     
 
 
 

Раднп местп:  
ДИРЕКТПР  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
 
 

     11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Директпр не кпристи лишна защтитна средства. 
 Ппсебни здравствени услпви: 

Не захтевају се. 
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5.2.2.Раднп местп: ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА  

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (мастер академске студије, 

мастер струкпвне студије, специјалистишке академске 
студије), за наставника пдгпварајуће врсте щкпле, педагпга 
или психплпга; 

 На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, 
пп прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10. 
септембра 2005. гпдине, за наставника пдгпварајуће врсте 
щкпле, педагпга или психплпга; 

Изузетнп: 
 На студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп 

струкпвне и специјалистишке струкпвне студије), студијама у 
трајаоу пд три гпдине или вищим пбразпваоем за 
наставника пдгпварајуће врсте щкпле –акп се на кпнкурс не 
пријави ниједан кандидат са пдгпварајућим пбразпваоем. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

 

Ппсебни услпви: 

 Дужнпст Ппмпћника директпра мпже да пбавља лице кпје 
има пдгпварајуће пбразпваое наставнпг пспбља за 
наставника щкпле, за педагпга и психплпга, дпзвплу за рад – 
лиценцу, ппд услпвима прпписаним Закпнпм. 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

/ / / / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних задатака 

 Планира, прпграмира и усклађује прпцес пбразпвнп-васпитнпг 
рада; 

 Кппрдинира рад струшних пргана и ушествује у раду педагпщкпг 
кплегијума и других струшних пргана; 

 Ушествује у раду Савета рпдитеља и сарађује са ушенишким 
парламентпм; 

 Ушествује у ппдели предмета на наставнике, прикупљаоу 
ппдатака за израду расппреда шаспва и ппдели разредних 
старещинстава и прганизацији дежурства; 

 Ушествује у прганизацији свих врста испита у Шкпли; 
 Прганизује и прати реализацију дппунске, дпдатне, факултативне, 

припремне наставе и ваннаставних активнпсти; 
 Припрема извещтаје за наставнишкп веће, прати рад разредних 

старещина; 
 Ушествује у раду педагпщкп-психплпщке службе и кпмисија 

приликпм предузимаоа и изрицаоа васпитних и васпитнп-
дисциплинских мера; 

 Прегледа евиденције кпје впде наставници, васпиташи и струшни 
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сарадници и кпнтрплище издаваое јавних исправа; 
 Дужан  је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и 

здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 
и 113/2017 - др закпн)  и да се стара п примени пдредби пвпга 
Закпна. 

     

   

  2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја- Канцеларија 90 % раднпг времена  

2. Терен 10 % раднпг времена 

Лпкација: Светпзара Маркпвића 55, Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:00-15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар са пратећим  кпмппнентама 

 Канцеларијски материјал и прибпр 

 Мпбилни телефпн 

 Фиксни телефпн 

 Сппственп впзилп 

 

 5.Услпви на раду: 

 
Ппмпћник директпра кпристи канцеларију у пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. 
Услпви рада пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру, 
дпк ппстпји пбављаое ппслпва и на терену. 
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6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Ппмпћник директпра нису предвиђена средства и ппреме лишне защтите. 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Ппмпћник директпра, испуоени су услпви за 
безбедан и кпмфпран рад. 

 Канцеларијски прпстпр  се редпвнп  прпветрава.  
 

6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 
 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 
 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

0.5  

Седеое 
 

 X 4.5  

Кретаое  X 
 

2.5  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
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Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр  X  3.5  

 

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  
 

X  

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

 X  

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

 X  

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  
 

X  

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

 X   

Психпмптпрнп пптерећеое  
 

X   

Менталнп пптерећеое  
 

X   

Емпципналнп пптерећеое   X   
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8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Механичке ппвреде 

06 
Ппаснпст пд сапбраћајне 
несреће 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји, али 
малп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,5) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у кппрдинираоу 
рада струшних пргана Пснпвне 
щкпле  “Светпзар Милетић“ 
Врбас 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 

R=ExPxF 

E P F R E P F R 

06 
Ппаснпст пд 
сапбраћајне 
несреће 

6 0.5 6 18 1 2 0.5 6 6 

 
 
 

10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

2 
 

2 0.5 6 6 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 3 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 4 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 5 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 6 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 7 2 0.5 3 3 
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33 

Пдгпвпрнпст у 
кппрдинираоу 
рада струшних 
пргана Пснпвне 
щкпле  “Светпзар 
Милетић“ Врбас 

2 3 6 36 8 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

 
 
 

9. Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
 
1. 
Ппмпћник директпра у сапбраћају је увек излпжен ризику пд сапбраћајне несреће збпг лпщих 
временских услпва пута, гужви, других ушесника у сапбраћају.  
Ризик се дпдатнп ппвећава са дужинпм впжое, кратким перипдима пдмпра, неприлагпђенпм 
брзинпм, кпнзумираоем алкпхпла и другп.  
Мпгуће ппследице у слушају сапбраћајнпг удеса су механишке ппвреде типа тупих удара, 
птвпрене ране, прелпми кпсти, кпнтузије меких ткива и унутращоих пргана, ппвреде главе 
(пптрес мпзга, крвављеое унутар лпбаоске дупље) и у најгпрем слушају смртна ппвреда. 
 Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је:   

 Пдржаваое и прпвере технишке исправнпсти впзила; 
 Стриктнп ппщтпваое сапбраћајних прпписа; 
 Прилагпђаваое впжое услпвима на путу. 

 
2. 
 Канцеларија и хпдници у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да буду 

уредне, шисте и дпбрп псветљене. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих ппврщина 
кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени електришни 
каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
3. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије. 
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Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
4. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 
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 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
6. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 
 
 
 
7. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 

примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 
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8. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 

 
 
 
 
 
 
   10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће:     
 
 
 

Раднп местп:  
ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
 
 

     11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Ппмпћник директпра не кпристи лишна защтитна 
средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.3.Раднп местп: НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У ПДЕЉЕОУ 

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (диплпмске академске студије - 

мастер, специјалистишке академске студије или специјалистишке 
струкпвне студије) у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу 

("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентишнп тумашеое и 
97/2008), ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине и на пснпвним 

студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је 
уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине. 

 На студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп 
струкпвне студије), студијама у трајаоу пд три гпдине или вищим 
пбразпваоем. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

 

Ппсебни услпви: 
Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да пбавља 
лице кпје има дпзвплу за рад - лиценцу 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

16 1 15 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Планира, припрема и пстварује све пблике нaстaве и другe oбликe 
oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa у складу са планпм и прпгрампм устанпве; 

 Спрпвпди индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са 
пбразпвнпваспитним пптребама ушеника; 

 Спрпвпди активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке 
при преласку на наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву; 

 Прилагпђава технике ушеоа, дидактишки материјал и рад на шасу 
пбразпвнпваспитним пптребама ушеника; 

 Пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, 
талентпваним ушеницима и ушеницима са сметоама у развпју и 
инвалидитетпм и ушествује у раду тима за дпдатну ппдрщку ушенику и 
ушествује у раду тима за израду ИПП-а; 

 Ушествуjе у спрпвпђеоу испита; 
 Пбавља ппслпве ментпра приправнику; 
 Впди прпписану евиденциjу и педагпщку дпкументацију; 
 Пбавља ппслпве пдељеоскпг старещине и ментпра приправнику; 
 Ушествуjе у раду тимпва и пргана устанпве; 
 Ушествује у изради прпписаних дпкумената устанпве; 
 Ради унапређиваоа пбразпвнпваспитне праксе сарађује са рпдитељима, 

пднпснп старатељима, заппсленим у устанпви и другим заинтереспваним 
лицима и институцијама у лпкалнпј заједници. 

 Пбавља ппслпве пдељенскпг старещине; 
 Дежура према утврђенпм расппреду, 
 Дужан је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 
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раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 
    

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. 
Радна прпстприја - Прпстприје Пснпвнe  щкплe 
“Светпзар Милетић“ Врбас 

100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића 55, Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:30-19:00 шаспва. (Пп расппреду шаспва, рад у две смене). 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 
Пунп раднп време изнпси 40 шаспва недељнп, акп закпнпм није друкшије пдређенп. 
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / X 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар са пратећим кпмппнентама 

 Канцеларијски материјал 

 Телевизпр 

 Касетпфпн 

 Прпјектпр 

 Мултифункцијски уређаји (Скенер, кппир, щтампаш) 

 Мпбилни телефпн 

 Табла, креда 

 

 

         5.Услпви на раду: 

 
Наставник разредне наставе  у пдељеоу кпристи ппслпвне прпстприје -  ушипнице и збпрницу  
у пквиру Пснпвне  щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас, кап радни прпстпр. Услпви рада 
пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру. 
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6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Наставник разредне наставе  у пдељеоу нису предвиђена средства и 
ппреме лишне защтите.  
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Наставник разредне наставе  у пдељеоу, 
испуоени су услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Ушипнице и збпрница се редпвнп  прпветравају.  
 Ппједине  ушипнице  су климатизпване и редпвнп се прпветрава.  
 Клима уређаји се перипдишнп шисте и пдржавају. 
 

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

2  

Седеое 
 

 X 3.5 
Приликпм седеоа на 

шасу 

Кретаое  X 
 

2  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
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Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

 
X   

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр X   2.5  

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  
 

X  

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

 X  

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

 X  

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  
 

X  

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама 
 

X   Пп расппреду шаспва 

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

 X   

Психпмптпрнп пптерећеое  
 

X   

Менталнп пптерећеое  
 

X   

Емпципналнп пптерећеое   X   
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                     8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
 
Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

24 
Штетни утицај микрпклиме-
щтетнп дејствп система за 
климатизацију- клима уређаји 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

26 

 
 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 
 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое  

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст  за  планираое, 
припрему и пствариваое свих 
пблика наставе и других пблика 
пбразпвнп-васпитнпг рада у 
складу са планпм и прпгрампм 
Ппслпдавца 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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34 

 
 

Штетнпсти везане за 
прганизацију рада- рад у 
сменама 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 

35 
 
Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица  

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 
(2) 

 
(0.5) 

 
(6) 

 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
10 

Мпгућнпст клизаоа 
или спптицаоа 
приликпм кретаоа 
у раднпм прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

24 

Штетни утицај 
микрпклиме-щтетнп 
дејствп система за 
климатизацију- 
клима уређаји 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое ппреме 
за рад са екранпм 

2 3 6 36 5 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 
Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое  

1 3 6 18 6 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 
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32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 7 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст за  
планираое, 
припрему и 
пствариваое свих 
пблика наставе и 
других пблика 
пбразпвнп-
васпитнпг рада у 
складу са планпм и 
прпгрампм 
Ппслпдавца 

2 3 6 36 8 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

34 

Штетнпсти везане 
за прганизацију 
рада- рад у 
сменама 

2 3 6 36 9 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица 

2 0.5 6 6 10 2 0.5 6 6 

 
 
9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 

 
1. 
 Ушипнице, збпрница и хпдници у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас, мпрају да 

буду уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 
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2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије. Збпг малпг брпја прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе 
разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће су такп ппстављени да се 
налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће 
тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са 
разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже 
бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр 
мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
3. 
Клима уређаје редпвнп сервисирати (меоати филтере). Пптимална температура ваздуха у 
раднпј средини је између 18 и 25°C. Клима уређаје ппдесити такп да разлика између сппљне и 
температуре у раднпм прпстпру не буде већа пд 8°C у летоем перипду. Према пптреби, 
ппдещавати усмериваше ваздуха и брзину струјаоа ваздуха. 
 
 
4. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
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 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 
мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 

 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 
заппсленпг. 

 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
6. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
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7. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа; 
 Примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 

 
8. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 

 
 
9. 
Да би се щтетнпсти везане за прганизацију рада - рад у сменама свеле на минимум, пптребнп 
је да заппслени прганизује свпје слпбпднп време, да на ппсап дпђе пдмпран. 
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр); 
 Ппдела смена, такп да један заппслени не ради увек исту смену, већ да врщи рптацију 

са другим заппсленим. 
 
 
 
10. 
Наставник разредне наставе  у пдељеоу кпнстантнп мпра да ради на ппбпљщаваоу вещтине 
кпмуникације, да буде љубазан са ушеницима, рпдитељима, старатељима и псталим кплегама. 
Избегавати кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати у духу тплеранције, заппслени 
мпра бити уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа на раднпм месту. 

 
 
 
   10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће:     

Раднп местп:  
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У ПДЕЉЕОУ 

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 
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 11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Наставник разредне наставе  у пдељеоу не 
кпристи лишна защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.3.Раднп местп: НАСТАВНИК  РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У ПРПДУЖЕНПМ БПРАВКУ 

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (диплпмске академске студије - 

мастер, специјалистишке академске студије или специјалистишке 
струкпвне студије) у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу 
("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентишнп тумашеое и 
97/2008), ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине и на пснпвним 
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је 
уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине. 

 На студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп 

струкпвне студије), студијама у трајаоу пд три гпдине или 

вищим пбразпваоем. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

 

Ппсебни услпви: 
Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да пбавља 
лице кпје има дпзвплу за рад - лиценцу 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Пстварује садржаје пбразпвнпваспитнпг рада у прпдуженпм бправку; 
 Впди рашуна п исхрани ушеника, стицаоу радних, хигијенских, културних 

навика и ппдстише ушенике на сампсталан рад; 
 Спрпвпди индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са 

пбразпвнпваспитним пптребама ушеника; 
 Планира, припрема и пстварује пбразпвнпваспитни рад и активира ушенике у 

слпбпднпм времену раднптехнишким, прпизвпдним, хуманитарним, 
сппртским, културнп-уметнишким, забавним и другим активнпстима; 

 Брине п здрављу ушеника и предузима превентивне мере ради пшуваоа 
здравља ушеника, васпитава их и шува; 

 Прати развпј ушеника и резултате у ушеоу; 
 Ппдстише ушенике на ппстизаое бпљих резултата; 
 Ради унапређиваоа пбразпвнпваспитне праксе сарађује са ппрпдицама 

ушеника; 
 Впди пдгпварајућу евиденцију и педагпщку дпкументацију; 
 Ушествује у раду тимпва и пргана устанпве, шлан је тима за пружаое дпдатне 

ппдрщке детету и ушенику 
 Дужна  је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 
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  2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. 
Радна прпстприја- Прпстприје Пснпвне щкпле 
“Светпзар Милетић“ Врбас 

100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак - петак 08:00-16:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / X / / 

 
 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар са пратећим кпмппнентама 

 Канцеларијски материјал 

 Телевизпр 

 Касетефпн 

 Мпбилни телефпн 

 Сппртски реквизити 

 Стплпви и стплице 

 

 

         5.Услпви на раду: 

 
Наставник разредне наставе  у прпдуженпм бправку кпристи ппслпвне прпстприје-ушипницу и 
збпрницу  у пквиру Пснпвне  щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас кап радни прпстпр. Услпви рада 
пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру. 
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6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Наставник разредне наставе  у прпдуженпм бправку нису предвиђена 
средства и ппреме лишне защтите.  
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Наставник разредне наставе  у прпдуженпм 
бправку, испуоени су услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 
 Ушипница је  климатизпвана и редпвнп се прпветрава.  
 Клима уређаји се перипдишнп шисте и пдржавају. 

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ кпји се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидранску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни апарати 

за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 
 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

2  

Седеое 
 

 X 3.5 
Приликпм седеоа на 

шасу 

Кретаое  X 
 

2  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
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Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

 
X   

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр X   2  

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  
 

X  

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

 X  

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

 X  

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  
 

X  

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

 X   

Психпмптпрнп пптерећеое  
 

X   

Менталнп пптерећеое  
 

X   

Емпципналнп пптерећеое   X   
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  8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

24 
Штетни утицај микрпклиме-
щтетнп дејствп система за 
климатизацију- клима уређаји 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое  

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 
Пдгпвпрнпст за  пствариваое 
садржаје пбразпвнп-васпитнпг 
рада у прпдуженпм бправку 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 

35 
 
Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица  

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 
(2) 

 
(0.5) 

 
(6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
10 

Мпгућнпст клизаоа 
или спптицаоа 
приликпм кретаоа 
у раднпм прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

24 

Штетни утицај 
микрпклиме-щтетнп 
дејствп система за 
климатизацију- 
клима уређаји 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое ппреме 
за рад са екранпм 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 
Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое  

1 3 6 18 5 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 6 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст за  
пствариваое 
садржаје 
пбразпвнп-
васпитнпг рада у 
прпдуженпм 
бправку 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 
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35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица 

2 0.5 6 6 8 2 0.5 6 6 

 
 

9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
1. 
 Ушипнице, збпрница и хпдници у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да 

буду уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије. Збпг малпг брпја прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе 
разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће су такп ппстављени да се 
налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће 
тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са 
разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже 
бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр 
мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
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 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
3. 
Клима уређаје редпвнп сервисирати (меоати филтере). Пптимална температура ваздуха у 
раднпј средини је између 18 и 25°C. Клима уређаје ппдесити такп да разлика између сппљне и 
температуре у раднпм прпстпру не буде већа пд 8°C у летоем перипду. Према пптреби, 
ппдещавати усмериваше ваздуха и брзину струјаоа ваздуха. 
 
4. 
Штетнпсти услед рада са рашунарпм прпизилазе из седеоа у неудпбним стплицама и рада на 
раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 
6. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 

примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 
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7. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 
 
8. 
Наставник разредне наставе  у прпдуженпм бправку кпнстантнп мпра да ради на 
ппбпљщаваоу вещтине кпмуникације, да буде љубазан са ушеницима, рпдитељима, 
старатељима и псталим кплегама. Избегавати кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати 
у духу тплеранције, заппслени мпра бити уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа 
на раднпм месту. 
 
 
  10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће:     
 
 

Раднп местп:  
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У ПРПДУЖЕНПМ БПРАВКУ  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
    
 

  11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

                Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Наставник разредне наставе  у прпдуженпм 
бправку не кпристи лишна защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.4.Раднп местп: НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
                                    
1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (диплпмске академске студије - 

мастер, специјалистишке академске студије или специјалистишке 
струкпвне студије) у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, 
ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине и на пснпвним студијама у 
трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је уређивап 

виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

 

Радна места 
наставника предметне 
наставе су: 

наставник српскпг језика 
наставник енглескпг језика (пбавезан страни језик) 
наставник рускпг језика (избпрни страни језик) 
наставник матероег језика и/или гпвпра са елементима наципналне 
културе -русински језик (избпрни предмет) 
наставник матероег језика и/или гпвпра са елементима наципналне 
културе -мађарски језик (избпрни предмет) 
наставник истприје 
наставник гепграфије 
наставник математике 
наставник физике 
наставник хемије 
наставник биплпгије 
наставник физишкпг васпитаоа 
наставник физишкпг –васпитаоа изабрани  сппрт  
наставник физишкпг  и здравственпг васпитаоа  
наставник инфпрматике и рашунарства 
наставник музишке културе 
 наставник ликпвне културе 
наставник грађанскпг васпитаоа 
наставник верске наставе  
наставник технишкп- инфпрматишкпг  пбразпваоа 
наставник технике и технплпгије 
наставник  избпрнпг  предмета  хпр и пркестар 
наставник избпрнпг предмета цртаое, сликаое, вајаое 

Ппсебни услпви: 

Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да 
пбавља лице кпје има дпзвплу за рад - лиценцу  
Степен и врсту пбразпваоа  наставника верске наставе у щкпли, на 
предлпг пргана надлежнпг за ппслпве пднпса са црквама и верским 
заједницама , пп прибављенпм мищљеоу традиципналних цркава и 
верских заједница, прпписује министар. 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

39 13 26 / / / / 
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Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Планира, припрема и пстварује све пблике нaстaве и другe oбликe 
oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa у складу са планпм и прпгрампм устанпве; 

 Пстварује индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са 
пбразпвнпваспитним пптребама ушеника; 

 Пстварује активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке 
при преласку на наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву; 

 Пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, 
талентпваним ушеницима и ушеницима са сметоама у развпју и 
инвалидитетпм и ушествује у раду тима за израду ипп-а и ушествује у раду 
тима за дпдатну ппдрщку ушенику; 

 Ради у испитним кпмисијама; 
 Пбавља ппслпве ментпра приправнику; 
 Впди прпписану евиденциjу и педагпщку дпкументацију; 
 Пбавља ппслпве пдељеоскпг старещине, 
 Пбавља ппслпве ментпра приправнику; 
 Ради у тимпвима и прганима устанпве; 
 Ушествује у изради прпписаних дпкумената устанпве; 
 Ради унапређиваоа пбразпвнпваспитне праксе саветује се са рпдитељима, 

пднпснп старатељима, заппсленим у устанпви, сппљним сарадницима, 
струшним и другим институцијама; 

 Припрема и реализује излете, ппсете, наставу у прирпди; 
 Дужан је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 
 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радне прпстприје - Ушипницa, кабинет 95 % раднпг времена  

2. Терен - Излети, ппсете прирпди, екскурзије 5 % раднпг времена 

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:30-19:00 шаспва. (Пп расппреду шаспва, рад у две смене). 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 
Пунп раднп време изнпси 40 шаспва недељнп, акп  закпнпм није друкшије пдређенп. 
 
Пдређен брпј заппслених на раднпм месту Наставник предметне наставе има разреде са 
пдељеоским старещинствима. 
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / X 

 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

87 

 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 
 

 Рашунар са пратећим кпмппнентама 
 Стплпви и стплице 

 Канцеларијски и щкплски прибпр 

 Телевизпр 
 Касетпфпн 
 Музишки инструменти  
 Мултифункцијски уређаји (Скенер, кппир, щтампаш) 
 Прпјектпр 
 Сппственп впзилп 
 Сппртски реквизити 

 

 

5.Услпви на раду: 

 
Наставник  предметне наставе кпристи прпстприје - ушипницу, збпрницу, фискултурну салу у 
склппу Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас,  у пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни 
прпстпр. Услпви рада пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  
прпстпру, дпк ппстпји и деп на терен (излети, ппсета прирпди, екскурзије). 
 
 

 
6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Наставник  предметне наставе нису предвиђена средства и ппреме лишне 
защтите. 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Наставник  предметне наставе, испуоени су 
услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Ушипнице, збпрница и фискултурна сала се редпвнп  прпветравају.  
 Клима уређаји се перипдишнп шисте и пдржавају 

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 
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6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   /                     
 Перипдишни преглед:   /                     
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 

6.6. Защтите пд ппжара 
 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 4  

Кретаое  X 
 

2  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр  X  2.5  

 

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

89 

 

 
 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама 
 

X   
Пп расппреду 

шаспва 

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 
 
8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 

  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Механичке ппвреде 

06 

 
 

Ппаснпст пд сапбраћајне 
несреће 

 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји, али 
малп 

верпватнп 

Месешнп 
(ппнекад) 

(6) (0,5) (2) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

07 

 
Ппасне ппврщине - ппврщине 
са кпјима заппслени дплазе у 
дпдир, а кпје имају пщтре 
ивице 
 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

24 
Штетни утицај микрпклиме-
щтетнп дејствп система за 
климатизацију- клима уређаји 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа -
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела -
дугптрајнп седеое  

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 
 
 

34 

 
 

Штетнпсти везане за 
прганизацију рада- рад у 
сменама 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 

35 
Штетнпсти кпје прпузрпкују 
друга лица 

Знатне 
 

Ппстпји, али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(2) 
 

(0.5) 
 

(6) 

 
 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 

R=ExPxF 

E P F R E P F R 

06 
Ппаснпст пд 
сапбраћајне 
несреће 

6 0.5 2 6 1 6 0.5 2 6 

07 

Ппасне ппврщине- 
ппврщине са 
кпјима заппслени 
дплазе у дпдир, а 
кпје имају пщтре 
ивице 

2 3 6 36 2 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

 
10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

3 
 

2 0.5 6 6 

 
16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 4 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

24 

Штетни утицај 
микрпклиме-
щтетнп дејствп 
система за 
климатизацију- 
клима уређаји 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 6 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

92 

 

узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

31 
Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп седеое  

1 3 6 18 8 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 9 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа 

2 3 6 36 10 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

34 

Штетнпсти везане 
за прганизацију 
рада- рад у 
сменама 

2 3 6 36 11 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица 

2 0.5 6 6 12 1 0.5 6 3 

 
9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика 
 

1. 
Наставник предметне наставе у сапбраћају је увек излпжен ризику пд сапбраћајне несреће 
збпг лпщих временских услпва пута, гужви, других ушесника у сапбраћају.  
Ризик се дпдатнп ппвећава са дужинпм впжое, кратким перипдима пдмпра, неприлагпђенпм 
брзинпм, кпнзумираоем алкпхпла и другп.  
Мпгуће ппследице у слушају сапбраћајнпг удеса су механишке ппвреде типа тупих удара, 
птвпрене ране, прелпми кпсти, кпнтузије меких ткива и унутращоих пргана, ппвреде главе 
(пптрес мпзга, крвареое унутар лпбаоске дупље) и у најгпрем слушају смртна ппвреда. 
 Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је:   

 Пдржаваое и прпвере технишке исправнпсти впзила; 
 Стриктнп ппщтпваое сапбраћајних прпписа; 
 Прилагпђаваое впжое услпвима на путу. 
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2. 
Приликпм кретаоа у ппслпвним прпстпријама (ушипнице, хпдници, збпрница, фискултурна 
сала)  Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас пбратити пажоу  на ппасне  ппврщине на 
пбјектима (ппдпви, степенищта, избпшине кап и делпве кпји щтрше), представљају ппаснпст пд 
механишких ппвреда. 
Ппвећана пажоа приликпм рукпваоа са предметима кпји имају пщтре ппврщине, избпшене 
делпве, делпве кпји щтрше), пбратити пажоу на делпве намещтаја (птвпрени прпзпри, врата 
пд пдмара, фипке и ивице стплпва). 
Ппсебну пажоу пбратити на стаклене и металне ппврщине (мпгућнпст ппсекптина). 
 
 
3. 
 Ушипнице, збпрница и хпдници у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да 

буду уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
4. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије. Збпг малпг брпја прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе 
разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће су такп ппстављени да се 
налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће 
тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са 
разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже 
бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр 
мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне енергије у акцидентним 
ситуацијама. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
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 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
 
5. 
Клима уређаје редпвнп сервисирати (меоати филтере). Пптимална температура ваздуха у 
раднпј средини је између 18 и 25°C. Клима уређаје ппдесити такп да разлика између сппљне и 
температуре у раднпм прпстпру не буде већа пд 8°C у летоем перипду. Према пптреби, 
ппдещавати усмериваше ваздуха и брзину струјаоа ваздуха. 
 
 
6. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  
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7. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
8. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 

9. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 

примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса. 

 
10. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 
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11. 
Да би се щтетнпсти везане за прганизацију рада - рад у сменама свеле на минимум, пптребнп 
је да заппслени прганизује свпје слпбпднп време, да на ппсап дпђе пдмпран. 
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр); 
 Ппдела смена, такп да један заппслени не ради увек исту смену, већ да врщи рптацију 

са другим заппсленим. 
  
12. 
Наставник предметне наставе кпнстантнп мпра да ради на ппбпљщаваоу вещтине 
кпмуникације, да буде љубазан  са ушеницима, кплегама, рпдитељима, старатељима. 
Избегавати кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати у духу тплеранције, заппслени 
мпра бити уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа на раднпм месту. 

 
 
  10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 
 

Раднп местп: 

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
 
 
 

 11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа  защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Наставник предметне наставе не кпристи лишна 
защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.5. Раднп местп: СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГПГ  
1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (мастер академске студије, 

специјалистишке академске студије, мастер струкпвне 
студије); 

 На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири 
гпдине, пп прпписима кпји су уређивали виспкп 
пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине. 

Шкплска спрема (занимаое):  

Ппсебни услпви: 
Дпзвпла за рад – лиценца (псим за приправнике и лица са 
стешеним радним стажпм кпја су с оима изједнашена у 
ппгледу раднпправнпг пплпжаја). 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Дппринпси ствараоу пптималних услпва за развпј деце и ушеника и 
унапређиваоу васпитнппбразпвнпг, пднпснп пбразпвнпваспитнпг рада; 

 Ушествује у планираоу, прпграмираоу, праћеоу и вреднпваоу пствариваоа 
васпитнппбразпвнпг рада; 

 Прати, анализира и ппдстише целпвит развпј детета и ушеника; 
 Пружа ппдрщку и ппмпћ васпиташима и наставницима у планираоу, 

припремаоу и реализацији свих видпва васпитнппбразпвнпг рада; 
 Пбавља саветпдавни рад са ушеницима, рпдитељима, пднпснп старатељима 

и заппсленима у устанпви; 
 Пружа ппмпћ васпиташима и наставницима на праћеоу и ппдстицаоу 

напредпваоа деце / ушеника, прилагпђаваоу пбразпвнпваспитнпг рада 
индивидуалним пптребама детета / ушеника, креираоу педагпщкпг 
прпфила и индивидуалнпг пбразпвнпг плана ушеника, пбавља саветпдавни 
рад са васпиташима и наставницима на пснпву дпбијених резултата 
прпцене, пружајући им ппдрщку у раду са децпм / ушеницима, рпдитељима, 
лишним пратипцима / педагпщким асистентима, ппдстише лишни и 
прпфесипнални развпј васпиташа и наставника; 

 Ппдстише прпфесипнални развпј заппслених и прганизује струшнп 
усаврщаваое у устанпви; 

 Спрпвпди активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке 
при преласку на наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву; 

 Прганизује и реализује активнпсти на пружаоу ппдрщке ушеницима ради 
ппстизаоа спцијалне, емпципналне и прпфесипналне зрелпсти; 

 Прганизује уппзнаваое ушеника са ефикасним техникама и метпдама 
ушеоа; 

 Пружа ппдрщку у изради и развијаоу индивидуалних пбразпвних планпва и 
сарађује са интерреспрнпм кпмисијпм у прпцени пптреба за дпдатнпм 
пбразпвнпм, здравственпм и / или спцијалнпм ппдрщкпм детету или 
ушенику; 

 Ради у струшним тимпвима и прганима устанпве; 
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 Впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију; 
 Ушествује у изради прпписаних дпкумената устанпве; 
 Кппрдинира и / или ушествује у раду тима за защтиту пд насиља, 

злпстављаоа и занемариваоа; 
 Врщи прпцеоиваое деце при упису у први разред и прпверу спремнпсти за 

превремени упис у щкплу; 
 Ушествује у структуираоу васпитних група у предщкплскпј устанпви и 

пдељеоа у щкпли на пснпву прпцеоених индивидуалних карактеристика 
деце / ушеника; 

 Пбавља ппслпве у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм ушеника уз 
ппсебнп уважаваое индивидуалних снага и пптреба за ппдрщкпм; 

 Креира и прилагпђава инструменте прпцене какп би дпщап дп релевантних 
ппдатака п деци / ушеницима, узимајући у пбзир оихпве специфишнпсти у 
кпмуникацији, спцијалнпј интеракцији, емпципналнпм и кпгнитивнпм 
развпју; 

 Реализује сарадоу са центрпм за спцијални рад и другим релевантним 
институцијама, лпкалнпм заједницпм, струшним и струкпвним 
прганизацијама пд знашаја за успещан рад устанпве; 

 Иницира и ушествује у истраживаоима пбразпвнпваспитне праксе на нивпу 
устанпве; 

 Дужна је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 
раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја-Канцеларија 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:00-15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 
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4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар са пратећим кпмппнентама 

 Мултифункцијски уређаји (Скенер, кппир, щтампаш) 

 Фиксни телефпн 

 Мпбилни телефпн 

 Стплпви и стплице 

 Канцеларијски прибпр 

 

5.Услпви на раду: 

 
Струшни сарадник - Педагпг, кпристи канцеларију у склппу Пснпвне  щкпле “Светпзар 
Милетић“ Врбасу пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада пдгпварају врсти 
ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру. 
 

6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Струшни сарадник - Педагпг нису предвиђена средства и ппреме лишне 
защтите. 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Струшни сарадник - Педагпг, испуоени су 
услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Канцеларијски прпстпр се редпвнп прпветрава.  

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни и  перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 
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7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 
 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 4 
Приликпм рада са 

рашунарпм 

Кретаое  X 
 

2  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр  X  3.5  

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статичан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   
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Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 

 
8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 

  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела -
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 
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32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 

35 
Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица  

Знатне 
 

Ппстпји, али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(2) 
 

(0.5) 
 

(6) 

 
 
 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 

R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
 
 

10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 

 
16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 
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31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 6 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица  

2 0.5 6 6 8 1 0.5 6 3 

 
 
 
9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 

 
1. 
 Хпдници, и канцеларија у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас, мпрају да буду 

уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 
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2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
3. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

105 

 

 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 
тастатуре. 

 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 
су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 

 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 
изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
4. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C). 
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6. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа; 
 Примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 

 
7. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 
8. 
Струшни сарадник - Педагпг кпнстантнп мпра да ради на ппбпљщаваоу вещтине кпмуникације, 
да буде љубазан са рaзлишитим тeлимa, ушеницима, рпдитељима, пднпснп старатељима и 
заппсленима. Избегавати кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати у духу тплеранције, 
заппслени мпра бити уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа на раднпм месту. 
 
  10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

Раднп местп: 

СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГПГ  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 

 11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Струшни сарадник - Педагпг не кпристи лишна 
защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.6.Раднп местп: СТРУЧНИ САРАДНИК - ПСИХПЛПГ 
1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (мастер академске студије, 

специјалистишке академске студије, мастер струкпвне 
студије); 

 На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири 
гпдине, пп прпписима кпји су уређивали виспкп 
пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине. 

Шкплска спрема (занимаое):  

Ппсебни услпви: 
Дпзвпла за рад – лиценца (псим за приправнике и лица са 
стешеним радним стажпм кпја су с оима изједнашена у 
ппгледу раднпправнпг пплпжаја). 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Дппринпси ствараоу пптималних услпва за развпј деце и ушеника и 
унапређиваоу васпитнппбразпвнпг, пднпснп, пбразпвнпваспитнпг рада; 

 Ушествује у планираоу, прпграмираоу, праћеоу и вреднпваоу пствариваоа 
васпитнппбразпвнпг рада; 

 Пружа ппдрщку васпиташима и наставницима у планираоу, припремаоу и 
реализацији свих видпва васпитнппбразпвнпг рада; 

 Пружа ппмпћ васпиташима и наставницима на праћеоу и ппдстицаоу 
напредпваоа деце / ушеника, прилагпђаваоу пбразпвнпваспитнпг рада 
индивидуалним пптребама детета / ушеника, креираоу педагпщкпг прпфила 
и индивидуалнпг пбразпвнпг плана ушеника, пбавља саветпдавни рад са 
васпиташима и наставницима на пснпву дпбијених резултата прпцене, 
пружајући им ппдрщку у раду са децпм / ушеницима, рпдитељима, лишним 
пратипцима, ппдстише лишни и прпфесипнални развпј васпиташа и 
наставника; 

 Спрпвпди активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке 
при преласку на наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву; 

 Прганизује и реализује активнпсти на пружаоу ппдрщке ушеницима ради 
ппстизаоа спцијалне, емпципналне и прпфесипналне зрелпсти; 

 Кппрдинира превентивни рад у щкпли и пружаое ппдрщке ушеницима и 
рпдитељима за примену здравих стилпва живпта, пснаживаое ппрпдице за 
прпмену адекватних васпитних стилпва; 

 Пбавља саветпдавни рад са децпм и ушеницима, рпдитељима, пднпснп 
старатељима, васпиташима, наставницима и другим струшним сарадницима 
на унапређеоу васпитнппбразпвнпг рада; 

 Пбавља саветпдавни рад са децпм и ушеницима, рпдитељима, пднпснп 
старатељима и заппсленима у устанпви; 

 Ради у струшним тимпвима и прганима устанпве; 
 Впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију; 
 Пружа ппдрщку у изради и развијаоу индивидуалних пбразпвних планпва и 

сарађује са интерреспрнпм кпмисијпм у прпцени пптреба за дпдатнпм 
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пбразпвнпм, здравственпм и /или спцијалнпм ппдрщкпм детету или 
ушенику; 

 Ушествује у структуираоу васпитних група у предщкплскпј устанпви и 
пдељеоа у щкпли на пснпву прпцеоених индивидуалних карактеристика 
деце / ушеника; 

 Пбавља ппслпве у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм ушеника уз 
ппсебнп уважаваое индивидуалних снага и пптреба за ппдрщкпм; 

 Креира и прилагпђава инструменте прпцене какп би дпщап дп релевантних 
ппдатака п деци / ушеницима, узимајући у пбзир оихпве специфишнпсти у 
кпмуникацији, спцијалнпј интеракцији, емпципналнпм и кпгнитивнпм 
развпју; 

 Реализује сарадоу са струшним и другим институцијама, лпкалнпм 
заједницпм, струшним и струкпвним прганизацијама пд знашаја за успещан 
рад устанпве; 

 Ушествује у изради прпписаних дпкумената устанпве; 
 Врщи прпцеоиваое деце при упису у први разред и прпверу спремнпсти за 

превремени упис у щкплу; 
 Дужан је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја-Канцеларија 50 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак—петак  07:00-19:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради. 
(У тпку радне недеље, рад је ппдељен пп сменама). 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / X 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 
 Рашунар са пратећим кпмппнентама 

 Фиксни телефпн 

 Мпбилни телефпн 

 Стплпви и стплице 

 Канцеларијски прибпр 
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             5.Услпви на раду: 
Струшни сарадник - Психплпг, кпристи канцеларију у склппу Пснпвне щкпле “Светпзар 
Милетић“ Врбас,  у пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада пдгпварају 
врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру. 
 

6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Струшни сарадник - Психплпг нису предвиђена средства и ппреме лишне 
защтите. 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Струшни сарадник - Психплпг, испуоени су 
услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Канцеларијски прпстпр је климатизпван и редпвнп се прпветрава.  
 Клима уређаји се перипдишнп шисте и пдржавају. 

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 4 
Приликпм рада са 

рашунарпм 

Кретаое  X 
 

2  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
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Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр  X  3.5  

 

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 
 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   
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Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама 
 

X    

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  

 

X  

Приликпм пбављаоа 
саветпдавнпг рада са 
децпм и ушеницима, 

рпдитељима, 
пднпснп 

старатељима и 
заппсленима у 

устанпви 

Емпципналнп пптерећеое 
  X   

 

8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 
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Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

24 
Штетни утицај микрпклиме-
щтетнп дејствп система за 
климатизацију- клима уређаји 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 

35 
Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица  

Знатне 
 

Ппстпји, али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(2) 
 

(0.5) 
 

(6) 

 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 

R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
 
 

10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 
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16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

24 

Штетни утицај 
микрпклиме-
щтетнп дејствп 
система за 
климатизацију- 
клима уређаји 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа-
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 6 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица  

2 0.5 6 6 8 1 0.5 6 3 
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                       9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
 
1. 
 Хпдници, канцеларије у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас, мпрају да буду 

уредне, шисте и дпбрп псветљене. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећпм ппрема). Збпг малпг брпја прикљушних места, 
заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће 
су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. 
Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ 
кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм 
ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји 
напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне 
енергије у акцидентним ситуацијама. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
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3. 
Клима уређаје редпвнп сервисирати (меоати филтере). Пптимална температура ваздуха у 
раднпј средини је између 18 и 25°C. Клима уређаје ппдесити такп да разлика између сппљне и 
температуре у раднпм прпстпру не буде већа пд 8°C у летоем перипду. Према пптреби, 
ппдещавати усмериваше ваздуха и брзину струјаоа ваздуха. 
 
 
4. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 
 

6. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 
 примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 
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7. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 

 
8. 
Струшни сарадник - Психплпг кпнстантнп мпра да ради на ппбпљщаваоу вещтине 
кпмуникације, да буде љубазан са  рaзлишитим тeлимa, ушеницима, рпдитељима, пднпснп 
старатељима и заппсленима, рaди унaпрeђeоa рaдa oргaнизaциje, да избегава сваки вид 
кпнфликта.  

 
          10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

Раднп местп: 

СТРУЧНИ САРАДНИК - ПСИХПЛПГ 

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
  
 

 11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
  Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Струшни сарадник - Психплпг  не кпристи лишна 
защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.9. Раднп местп:  СТРУЧНИ САРАДНИК - БИБЛИПТЕКАР  

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена (мастер академске студије, 

специјалистишке академске студије, мастер струкпвне студије); 
 На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп 

прпписима кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10. 
септембра 2005. гпдине. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

 

Ппсебни услпви: 
Дпзвпла за рад – лиценца (псим за приправнике и лица са стешеним 
радним стажпм кпја су с оима изједнашена у ппгледу раднпправнпг 
пплпжаја). 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Впди ппслпваое библиптеке, медијатеке, нптптеке; 
 Планира, прганизује и ушествује у изради и реализацији прпграма 

пбразпваоа и васпитаоа; 
 Сарађује са наставницима и струшним сарадницима; 
 Рукпвпди у раду библиптешке, медијатешке и нптптешке секције; 
 Ради на издаваоу коига, прирушника, аудип, видеп записа и нптних издаоа; 
 Ушествује у прганизпваоу и пствариваоу културне активнпсти и јавне 

делатнпсти щкпле; 
 Впди фптп, музишку, видеп и другу архиву щкпле и струшнп пбрађује нптне, 

видеп, аудип и друге записе; 
 Сарађује са матишнпм библиптекпм, струшним институцијама и друщтвеним 

пкружеоем; 
 Предлаже набавку коига, шаспписа, медијатешке и нптптешке грађе, 

инвентарище, класификује, сигнира и каталпгизује; 
 Ушествује у избпру пдпбрених учбеника са псталим шланпвима већа; 
 Ушествује у раду тимпва и пргана щкпле; 
 Впди педагпщку дпкументацију и евиденцију; 
 Ушествује у изради прпписаних дпкумената устанпве; 
 Дужна је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 
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2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја-Библиптека 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак -  Петак 07:00-15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар са пратећим кпмппнентама 

 Мултифункцијски уређаји (Скенер, кппир, щтампаш) 

 Мпбилни телефпн 

 Стплпви и стплице 

 Канцеларијски прибпр 

 Мердевине 

 

5.Услпви на раду: 

 
Струшни сарадник - Библиптекар кпристи прпстприју - библиптеку у склппу Пснпвне щкпле 
“Светпзар Милетић“ Врбас,  у пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада 
пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру. 
 

6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Струшни сарадник - Библиптекар нису предвиђена средства и ппреме 
лишне защтите. 
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6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Струшни сарадник - Библиптекар, испуоени 
су услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Библиптека се редпвнп прпветрава.  

6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 
 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 
7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 3.5 
Приликпм рада са 

рашунарпм 

Кретаое  X 
 

2  

Принудни 
пплпжај 

 X  0.5 
Приликпм спртираоа 
библиптекарске грађе 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр  X  3  
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Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 

8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти Ппследице (E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

07 

Ппасне ппврщине (ппврщине са 
кпјима заппслени дплази у 
дпдир,а кпје имају пщтре ивице 
–рубпве, избпшене делпве) 

Пзбиљне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(3) (3) (6) 
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10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

13 

Утицаји услед пбављаоа 
прпцеса рада кприщћеоем 
непдгпварајућих или 
неприлагпђених метпда рада-
приликпм кприщћеоа  
мердевина 

 
Пзбиљне 

 
Мпгуће 

 
Редпвнп 
(дневнп) 

(3) (3) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела -
дугптрајнп седеое  

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 

35 

Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица,  приликпм сарађиваоа са 
матишнпм библиптекпм, 
струшним институцијама и 
друщтвеним пкружеоем 

Знатне 
 

Ппстпји, али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (0.5) (6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 

R=ExPxF 

E P F R E P F R 

07 
 

Ппасне ппврщине 
(ппврщине са 
кпјима заппслени 
дплази у дпдир,а 
кпје имају пщтре 
ивице – рубпве, 
избпшене делпве) 

3 3 6 54 1 

 
 
 

1 
 
 
 

 
 

2 
 
 

6 12 

 
 
 

10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

2 
 

2 0.5 6 6 

13 

Утицаји услед 
пбављаоа 
прпцеса рада 
кприщћеоем 
непдгпварајућих 
или 
неприлагпђених 
метпда рада -
приликпм 
кприщћеоа  
мердевина 

3 3 6 54 3 

 
 
 

1 
 
 
 

 
 

2 
 
 

6 12 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 4 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 6 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 
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31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 7 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 8 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа 

2 3 6 36 9 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

35 

Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица,  приликпм 
сарађиваоа са 
матишнпм 
библиптекпм, 
струшним 
институцијама и 
друщтвеним 
пкружеоем 

2 0.5 6 6 10 1 0.5 6 3 

 
9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 

 
1.  
Струшни сарадник - Библиптекар  треба да пбрати пажоу  на ппасне  ппврщине у библиптеци 
(пплице, избпшине кап и делпве кпји щтрше), кпје представљају ппаснпст пд механишких 
ппвреда, пбратити пажоу и на делпве намещтаја (птвпрени прпзпри, врата пд пдмара, фипке и 
ивице стплпва и сл.) 
Ппсебну пажоу пбратити на стаклене и металне ппврщине (мпгућнпст ппсекптина). 
 
2. 
 Библиптека и пстале прпстприје у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да 

буду уредне, шисте и дпбрп псветљене. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
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путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
3. 
 Примена прганизаципних мера ради смаоиваоа ризика и оегпвпг држаоа ппд 

кпнтрплпм; 
 Забраоенп је кпристити прирушна и импрпвизпвана спредства за рад на висини или 

ппвищеоу у тпку сређиваоа и слагаоа библиптекарске грађе и коига, за рад и прилаз 
привременпм раднпм месту кпристити прпписнп ппстављене мердевине; 

 Ппрезнп прпверити стабилнпст привемених радних места пре ступаоа на оега са пбе 
нпге; 

 Кпнтрплисати исправнпст мердевина. 
 
4. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
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5. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
 
6. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 
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7. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 
 
8. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа; 
 Примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 

 
 
 
9. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 

 
10. 
Струшни сарадник - Библиптекар кпнстантнп мпра да ради на ппбпљщаваоу вещтине 
кпмуникације, да буде љубазан  приликпм сарађиваоа  са матишнпм библиптекпм, струшним 
институцијама и друщтвеним пкружеоем, рaди унaпрeђeоa рaдa и ппслпваоа библиптекe. 
Избегавати кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати у духу тплеранције, заппслени 
мпра бити уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа на раднпм месту. 
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  10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

Раднп местп: 

СТРУЧНИ САРАДНИК - БИБЛИПТЕКАР  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
 
 
 
 

11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа  защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Струшни сарадник - Библиптекар не кпристи 
лишна защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
Не захтевају се. 
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5.2.10. Раднп местп: СЕКРЕТАР  

 
1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

Виспкп пбразпваое: 
 На студијама другпг степена диплпмирани правник - мастер или 

диплпмирани правник кпји је стекап виспкп пбразпваое на пснпвним 
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

Правни факултет 

Ппсебни услпви: 
Дпзвпла за рад секретара (лиценца за секретара) или пплпжен 
правпсудни испит 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Стара се п закпнитпм раду устанпве, указује директпру и пргану управљаоа 
на неправилнпсти у раду устанпве; 

 Пбавља управне ппслпве у устанпви; 
 Израђује ппщте и ппјединашне правне акте устанпве; 
 Пбавља правне и друге ппслпве за пптребе устанпве; 
 Израђује угпвпре кпје закљушује устанпва; 
 Пбавља правне ппслпве у вези са статусним прпменама у устанпви; 
 Пбавља правне ппслпве у вези са уписпм деце, ушеника и пдраслих; 
 Пбавља правне ппслпве у вези са јавним набавкама у сарадои са 

финансијскпм службпм устанпве; 
 Пружа струшну ппмпћ у вези са избпрпм пргана управљаоа у устанпви; 
 Пружа струшну ппдрщку и кппрдинира рад кпмисије за избпр директпра 

устанпве; 
 Прати прпписе и п тпме инфпрмище заппслене; 
 Стара се п пријему и слаоу ппщте; 
 Праћеое закпнских и других прпписа и указиваое на пбавезе кпје прпистишу 

из оих; 
 Припремаое ппднесака кпје щкпла упућује разлишитим прганима и 

прганизацијама; 
 Струшне ппслпве кпд спрпвпђеоа кпнкурса за избпр директпра, кап и кпд 

спрпвпђеоа кпнкурса (пгласа) за пријем псталих радника щкпле; 
 Струшне и административнп-технишке ппслпве у вези са престанкпм раднпг 

пднпса, расппређиваоем и другим прпменама статуса радника; 
 Впђеое и шуваое евиденције п заппсленим лицима; 
 Стара се п евиденцији и шуваоу аката Шкпле; 
 Стара се п пдлагаоу дпкументације у архиву Шкпле, издаваоу 

дпкументације из архиве и оенпм ажурираоу, на прпписани нашин;  
 Пверава пптврде ушеницима п редпвнпм ппхађаоу пснпвне щкпле, кап и 

пријаве незгпде на пснпву псигураоа ушеника у текућпј щкплскпј гпдини; 
 Дужна је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 
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2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја- Канцеларија 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:00-15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради. 
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

Х / / / / / / 

 

Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 Рашунар са пратећим кпмппнентама 
 Мпбилни телефпн 
 Фиксни телефпн 
 Мултифункцијски уређаји (Скенер, кппир, щтампаш) 
 Стплпви и стплице 
 Канцеларијски прибпр 

 

5.Услпви на раду: 

 
Секретар  кпристи канцеларију у пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада 
пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру.  

 
6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Секретар  нису предвиђена средства и ппреме лишне защтите. 
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6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Секретар, испуоени су услпви за безбедан и 
кпмфпран рад. 
 Канцеларијски прпстпр се редпвнп прпветрава.  
 

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 5 
Приликпм рада са 

рашунарпм 

Кретаое  X 
 

1  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр   X 4.5  
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Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статичан, претежнп динамишан, kпмбинпван 
 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 
 
 

8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 
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16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа -
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа, 
пдгпвпрнпст за брзе измене 
радних прпцедура 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 
 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 
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16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа -
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела -
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 

 
32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 6 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа, 
пдгпвпрнпст за 
брзе измене 
радних прпцедура 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 
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9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 

 
1. 
 Канцеларија и хпдници у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да буду 

уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије у акцидентним ситуацијама. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
 
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
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3. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
 
4. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

 
 
 
 
 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

136 

 

 

Заппслени кпји кпристе ппрему за рад са екранпм мпрају се ппдвргнути перипдишним 
прегледу вида кпју мпра изврщити служба медицине рада или пфтамплпг: 
 пре ппшета кприщћеоа ппреме за рад 
 перипдишнп у интервалима не дужим пд 3 гпдине 
 укпликп се кпд заппсленпг ппјаве прпблеми са видпм 

 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
 
6. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 

примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 

 
 
7. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 
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10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

 

Раднп местп: 

СЕКРЕТАР  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 

 

 

     11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 

 
  Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Секретар не кпристи лишна защтитна средства. 
 Ппсебни здравствени услпви: 
 

На пснпву шлана 6. Правилника п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
кприщћеоу ппреме за рад са екранпм ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 93/2013), Преглед 
вида, се спрпвпди пре ппшетка кприщћеоа ппреме за рад са екранпм, перипдишнп у тпку 
кприщћеоа ппрема за рад са екранпм у интервалима не дужим пд три гпдине и укпликп се кпд 
заппсленпг ппјаве прпблеми са видпм кпји мпгу настати кап ппследица кприщћеоа ппреме за 
рад са екранпм. 
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5.2.11.Раднп местп: ДИПЛПМИРАНИ ЕКПНПМИСТА  ЗА ФИНАНСИЈСКП – 
РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ 
 

 
1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

 Виспкп пбразпваое: 
На пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ 
бпдпва, пднпснп специјалистишким струкпвним студијама, пп прппису 
кпји уређује  виспкп пбразпваое ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине. 
На пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису 
кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине. 

Шкплска спрема 
(занимаое): 

Екпнпмски смер 

Ппсебни услпви: 

Струшнп зваое из пбласти рашунпвпдства, пднпснп сертификат за впђеое 
ппслпвних коига, пднпснп јавну исправу п пплпженпм струшнпм испиту, 
стешенпм зваоу и испуоеним услпвима предвиђеним кпдекспм етике за 
прпфесипналне рашунпвпђе, у складу са Уредбпм п бучетскпм 
рашунпвпдству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006). 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Припрема ппдатке и пружа ппдрщку у изради финансијских планпва; 
 Израђује прпцедуре за финансијскп управљаое и кпнтрплу (ФУК); 
 Прати стаое, спрпвпди струшне анализе, испитује инфпрмације и анализира 

акте и припрема извещтаје п финансијским и рашунпвпдственим питаоа из 
пбласти делпкруга рада; 

 Прикупља и пбрађује ппдатке за израду извещтаја, финансијских прегледа и 
анализа; 

 Припрема ппдатке за израду ппщтих и ппјединашних аката; 
 Припрема и врщи пбраду дпкументације за плаћаое пп разлишитим 

пснпвама; 
 Врщи плаћаое пп пснпву дпкументације, прати преузимаое пбавеза за 

реализацију расхпда; 
 Израђује планпве и прпграме развпја и анализе из делпкруга свпг рада; 
 Припрема извещтаје из пбласти рада; 
 Прати усклађиваое плана рада и финансијских планпва; 
 Ушествује у припреми и изради финансијских извещтаја (перипдишних и 

гпдищоих) и гпдищоег извещтаја п ппслпваоу (заврщнпг рашуна); 
 Врщи рашунпвпдствене ппслпве из пбласти рада; 
 Припрема и пбрађује дпкументацију за евидентираое насталих ппслпвних 

прпмена; 
 Прати впђеое и впди ппмпћне коиге и ппмпћне евиденције и усаглащава 

ппмпћне коиге са главнпм коигпм; 
 Усклађује стаоа импвине и пбавеза у коигпвпдственпј евиденцији са 

стварним стаоем; 
 Прати усаглащаваое пптраживаоа и пбавезе; 
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 Прати шуваое и архивираое финансијских извещтаја, дневника и главне 
коиге. 

 Стара се п закпнитпм пбрашуну плате, накнаде плата и других примаоа 
заппслених и п тпме впди евиденцију, и унпсу пбустава; 

 Сарађује са прганима Шкпле и заппсленима у вези са пбављаоем свпјих 
ппслпва, 

 Стара се п евидентираоу пптраживаоа Шкпле према другим лицима и 
предузима мере за оихпву наплату, 

 Стара се п евидентираоу дугпваоа Шкпле према другим лицима и 
предузима мере за оихпвп измиреое, 

 Прганизује и кппрдинира рад на пппису средства и инвентара Шкпле, 
 Прати закпнске и друге прпписе и друге правне акте кпји се пднпсе на 

ппслпве кпје пбавља, 
 Струшнп се усаврщава, 
 Сарађује са прганима кпнтрпле, пмпгућава увид у ппслпваое, пружа 

пптребна пбавещтеоа и ппступа пп примедбама у складу са важећим 
прпписима; 

 Дпнпси пдлуке п нашину реализације финансијских и рашунпвпдствених 
ппслпва; 

 Прати правне прпписе и кпнтрплище спрпвпђеое закпнитпсти наменскпг и  
екпнпмишнпг трпщеоа финансијских средстава; 

 Рукпвпди припремпм и израдпм заврщнпг рашуна; 
 Кпнтрплище фпрмираое дпкументације за пренпс нпвшаних средстава; 
 Дужна  је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 
 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја- Канцеларија 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:00-15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 
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4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 Рашунар са пратећим кпмппнентама 

 Мпбилни телефпн 

 Мултифункципнални апарат (скенер, щтампаш, кппир) 

 Стплпви и стплице 

 Канцеларијски прибпр 

 

5.Услпви на раду: 
Диплпмирани екпнпмиста за  финансијскп - рашунпвпдствене  ппслпве кпристи канцеларију у 
пквиру ппслпвнпг прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви 
се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру.  

 
         6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Диплпмирани екпнпмиста за  финансијскп - рашунпвпдствене  ппслпве 
нису предвиђена средства и ппреме лишне защтите. 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Диплпмирани екпнпмиста за  финансијскп - 
рашунпвпдствене  ппслпве, испуоени су услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Канцеларијски прпстпр се редпвнп прпветрава.  

 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 

6.6. Защтите пд ппжара 
 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 
 
 



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

141 

 

 
        7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 5 
Приликпм рада са 

рашунарпм 

Кретаое  X 
 

1  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр   X 4.5  

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статичан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   
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Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 
 
 

8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 
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32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа, 
пдгпвпрнпст за брзе измене 
радних прпцедура 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа-
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 
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32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 6 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа, 
пдгпвпрнпст за 
брзе измене 
радних прпцедура 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

       
        
               9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
 
1. 
 Хпдници и канцеларија у склппу Пснпвне щкпле  “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да 

буду уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
 
2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
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сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије у акцидентним ситуацијама. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
3. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 

тастатуре. 
 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 

су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 
 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 

изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 
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 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
 
4. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и пдбљеска светла. 

Заппслени кпји кпристе ппрему за рад са екранпм мпрају се ппдвргнути перипдишним 
прегледу вида кпју мпра изврщити служба медицине рада или пфтамплпг: 
 пре ппшета кприщћеоа ппреме за рад 
 перипдишнп у интервалима не дужим пд 3 гпдине 
 укпликп се кпд заппсленпг ппјаве прпблеми са видпм 

 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
6. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 

примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 
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7. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 

 
 
 
   10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 
 

Раднп местп: 

ДИПЛПМИРАНИ ЕКПНПМИСТА  ЗА ФИНАНСИЈСКП – РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ 

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 

    11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Диплпмирани екпнпмиста за  финансијскп - 
рашунпвпдствене  ппслпве не кпристи лишна защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
 

На пснпву шлана 6. Правилника п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
кприщћеоу ппреме за рад са екранпм ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 93/2013), Преглед 
вида, се спрпвпди пре ппшетка кприщћеоа ппреме за рад са екранпм, перипдишнп у тпку 
кприщћеоа ппрема за рад са екранпм у интервалима не дужим пд три гпдине и укпликп се кпд 
заппсленпг ппјаве прпблеми са видпм кпји мпгу настати кап ппследица кприщћеоа ппреме за 
рад са екранпм. 
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5.2.11.Раднп местп: РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ  

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема 
(квалификација): 

IV степен струшне спреме 

Шкплска спрема (занимаое): Екпнпмски технишар 

Ппсебни услпви: 
Знаое рада на рашунару 
Најмаое три гпдине искуства 

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 1 / / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Врщи пријем, кпнтрплу, груписаое и коижеое улазне и излазне 
дпкументације и даје налпг за финансијскп задуживаое; 

 Врщи усаглащаваое са главнпм коигпм свих кпнта за пбрашун зарада, 
накнада зарада и друга примаоа; 

 Врщи пбрашун зарада и псталих исплата; 
 Издаје пптврде п висини зарада; 
 Врщи фактурисаое услуга; 
 Впди коигу излазних фактура и других евиденција; 
 Впди прпписане електрпнске евиденције и пбавља електрпнска плаћаоа; 
 Кпнтрплище евидентираое ппслпвних прпмена у ппслпвним коигама и 

евиденцијама; 
 Прати и усаглащава стаое коига пснпвних средстава и главне коиге; 
 Прати измириваое ппреских пбавеза; 
 Ушествује у изради пбрашуна ппреза на дпдату вреднпст; 
 Израђује месешне извещтаје из делпгруга свпг рада и пдгпвпран је за оихпву 

ташнпст; 
 Ажурира ппдатке у пдгпварајућим базама; 
 Пружа ппдрщку у изради финансијских извещтаја (перипдишних и 

гпдищоих) и гпдищоег извещтаја п ппслпваоу; 
 Врщи рашунску и лпгишку кпнтрплу месешних извещтаја, пбрађује ппдатке и 

израђује статистишке табеле; 
 Пбрашунава накнаду трпщкпва заппслених; 
 Рукује нпвшаним средствима; 
 Впди благајнишки дневник; 
 Прима нпвшане уплате пд заппслених и ушеника и впди евиденцију уплата 

ужине, прпдуженпг бправка, екскурзије, щкпле у прирпди и учбеника; 
 Пбавља ппслпве у вези са псигураоем ушеника и заппслених лица; 
 Ппднпси месешне извещтаје п дугпваоима заппслених и ушеника; 
 Сарађује на ппслпвима пбрашуна плате, накнаде плата и других примаоа 

заппслених; 
 Прати закпнске и друге прпписе и друге правне акте у вези с пбављаоем 

свпјих ппслпва; 
 Врщи пдлагаое дпкументације у архиву Шкпле, издаваое дпкументације из 
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архиве и оенп ажурираое, 
 Испуоава пбрасце пптврде ушеницима п редпвнпм ппхађаоу пснпвне 

щкпле, кап и пбрасце пријаве незгпде на пснпву псигураоа ушеника у текућпј 
щкплскпј гпдини; 

 Прикупља, уређује и припрема ппдатке за израду финансијских анализа, 
извещтаја и прпјеката; 

 Припрема и пбрађује захтеве за плаћаое пп разлишитим пснпвама; 
 Припрема дпкументацију за усаглащаваое пптраживаоа и пбавезе; 
 Чува и архивира ппмпћне коиге и евиденције; 
 Дужан је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја-Канцеларија 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 07:00-15:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 

Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Рашунар и пратећa ппремa 

 Мпбилни телефпн 

 Апарат за фптпкппираое 

 Стплпви и стплице 

 Канцеларијски прибпр 

 

5.Услпви на раду: 

 
Референт за финансијскп рашунпвпдствене  ппслпве кпристи канцеларију  у пквиру ппслпвнпг 
прпстпра кап радни прпстпр. Услпви рада пдгпварају врсти ппсла. Ппслпви се углавнпм 
пбављају у затвпренпм  прпстпру.  



 

 Основна школа “Светозар Милетић“ Врбас 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

150 

 

 

6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За  раднп местп Референт за финансијскп рашунпвпдствене  ппслпве нису предвиђена 
средства и ппреме лишне защтите. 
 
 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Референт за финансијскп рашунпвпдствене  
ппслпве, испуоени су услпви за безбедан и кпмфпран рад. 
 Канцеларијски прпстпр се редпвнп  прпветрава.  
 Клима уређаји се перипдишнп шисте и пдржавају. 

 
 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 

 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ кпји се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 

6.6. Защтите пд ппжара 
 Пбјекат ппседује унутращоу хидранску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни апарати 

за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое  X 
 

1.5  

Седеое 
 

 X 5 
Приликпм рада са 

рашунарпм 

Кретаое  X 
 

1  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
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Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

X 
 

  

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

ЛСД мпнитпр   X 4.5  

 

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статичан, претежнп динамишан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  
 

X  

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    
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8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
  
  Taбела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа  

(P) 
Учесталпст  

(F) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују у вези са карактеристикама раднпг места 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа у 
раднпм прпстпру 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (1) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Практишнп 
неверпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,2) (6) 

 
Табела 2.Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

26 
Штетни утицаји зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

29 

Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду узрпк 
прпфесипналних пбпљеоа-
кприщћеое ппреме за рад са 
екранпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп седеое услед рада на 
рашунару 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(1) (3) (6) 

32 

Излпженпст стресу збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких пдлука и 
мпгућнпсти непредвиђених 
прпблема 

Знатне 
Мала 

верпватнпћа 
Ппвременп 
(недељнп) 

(2) (1) (3) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег знаоа 
и сппспбнпсти, пдгпвпрнпст у 
правилима ппнащаоа, 
пдгпвпрнпст за брзе измене 
радних прпцедура, интензитет у 
раду, прпстпрна услпвљенпст 
раднпг места 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

Пстале штетнпсти кпје се ппјављују на радним местима 
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35 

Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица  
 

Знатне 
 

Ппстпји, али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(2) 
 

(0.5) 
 

(6) 

 
 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 1 6 12 
 

1 
 

2 0.5 6 6 

 
 
 
 

16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.2 6 7.2 2 
 

6 
 

0.1 
 

6 
 

3.6 

26 
Штетни утицаји 
зрашеоа 
(нејпнизујућег) 

1 3 6 18 3 
 

1 
 

2 
 

6 
 

12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу, а 
кпје мпгу да буду 
узрпк 
прпфесипналних 
пбпљеоа-
кприщћеое 
ппреме за рад са 
екранпм 

2 3 6 36 4 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп седеое 
услед рада на 
рашунару 

1 3 6 18 5 
 

1 
 

1 
 

6 
 

6 
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32 

Излпженпст стресу 
збпг пбавезе 
дпнпщеоа тещких 
пдлука и 
мпгућнпсти 
непредвиђених 
прпблема 

2 1 3 6 6 2 0.5 3 3 

 
33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа и 
сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст у 
правилима 
ппнащаоа, 
пдгпвпрнпст за 
брзе измене 
радних 
прпцедура, 
интензитет у раду, 
прпстпрна 
услпвљенпст 
раднпг места 

2 3 6 36 7 
 

1 
 

3 
 

6 
 

18 

35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица  

2 0.5 6 6 8 1 0.5 6 3 

 
 
 

9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
1. 
 Хпдници и канцеларија у склппу Пснпвне щкпле  “Светпзар Милетић“ Врбас мпрају да 

буду уредни, шисти и дпбрп псветљени. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтама кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих 
ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени 
електришни каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 
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2. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (рашунар са пратећим кпмппнентама). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
 
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
3. 
 Карактери на екрану мпрају да буду дпбрп дефинисане, јаснп упблишене, пдгпварајуће 

велишине и са пдгпварајушим размаци између карактера и редпва. 
 Слика на екрану мпра да буде стабилна, без трепереоа или других пблика 

нестабилнпсти. 
 Светлпсна јашина карактера и/или кпнтраст између карактера и ппзадине мпрају да 

буду лакп ппдесиви пд стране заппсленпг и прилагпдљиви услпвима радне пкплине. 
 Екран мпра да буде ппдесив у хпризпнталнпј и вертикалнпј равни у складу са 

пптребама заппсленпг. 
 Ппсебнп ппстпље за екран или ппдесиви стп мпрају да буду пбезбеђени. 
 На екрану не сме да буде пдблеска или рефлексије кпји мпгу да буду непријатни за 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да буде са ппдесивим нагибпм и пдвпјена пд екрана такп да заппслени 

мпже да заузме удпбан радни пплпжај кпји ће спрешити ппјаву зампра у рукама. 
 Испред тастатуре мпра да ппстпји дпвпљнп прпстпра за пслпнац щака и руку 

заппсленпг. 
 Тастатура мпра да има мат ппврщину да не би изазвала пдблесак светлпсти. 
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 Расппред и карактеристике тастера треба да буду такви да плакщају упптребу 
тастатуре. 

 Симбпли на тастерима мпрају да имају пдгпварајући  кпнтраст у пднпсу на тастере и да 
су шитљиви из предвиђенпг пплпжаја за рад. 

 Радни стп или радна ппврщина мпрају да имају дпвпљнп велику ппврщину кпја неће 
изазвати пдблесак и да пмпгућавају флексибилан расппред екрана, тастатуре, 
дпкумената и пратеће ппреме. 

 Држаш дпкумената мпра да буде стабилан, ппдесив и ппстављен на нашин кпји ће 
неппхпдне ппкрете главе и пшију свести на минимум. 

 За заппсленпг мпра да буде пбезбеђенп дпвпљнп слпбпднпг прпстпра такп да мпже да 
заузме удпбан пплпжај при раду. 

 Радна стплица мпра да буде стабилна и да пмпгућава заппсленпм слпбпду ппкрета и 
удпбан пплпжај. 

 Висина седищта мпра да буде ппдесива. 
 Наслпн мпра да буде ппдесив у ппгледу висине и нагиба. 
 Пслпнац за стппала мпра да буде пбезбеђен заппсленима кпји желе да га кпристе.  

 
4. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг рада са рашунарпм прпизилазе из дугптрајнпг седеоа у 
неудпбним стплицама и рада на раднпм стплу.  
Приликпм рада на рашунару треба се придржавати пснпвних правила кап щтп су: 
 Правилп седеое за стплпм; 
 Мпнитпр мпра да буде 45-60 cm пд пшију; 
 Кућищте никакп не сме бити близу нпгу и никакп се не сме ппкпрашити јер и ту ппстпји 

извпр зрашеоа; 
 Накпн свакпг сата рада на рашунару треба правити паузу пд 10 дп 15 минута; 
 Защтита мпнитпра пд рефлексије и бљеска светла. 

Заппслени кпји кпристе ппрему за рад са екранпм мпрају се ппдвргнути перипдишним 
прегледу вида кпју мпра изврщити служба медицине рада или пфтамплпг: 
 пре ппшета кприщћеоа ппреме за рад 
 перипдишнп у интервалима не дужим пд 3 гпдине 
 укпликп се кпд заппсленпг ппјаве прпблеми са видпм 

 
5. 
Штетнпсти услед дугптрајнпг седеоа у неудпбним стплицама мпгу да изазпву трајне 
ппследице па је пптребнп да:  
 Радна стплица мпра бити стабилна и мпра пмпгућити кприснику лакп и слпбпднп кретаое 

и удпбан пплпжај; 
 Исправан седећи пплпжај ппдразумева да су средства за рад такп расппређена да 

надлактице ппущтенп висе а да су ппдлактице пплпжене впдправнп у висини радне 
ппврщине. Надлактице и ппдлактице при тпме треба да граде прав угап (90°) или већи. 
Наткпленице и ппткпленице такпђе треба да граде прав угап или већи. При тпме треба 
искпристити кпмплетну дубину ппврщине за седеое; 

 Кпд кприщћеоа радних стплица са мпгућнпщћу регулације висине седеоа, треба висину 
стплице ппдесити такп да се стппала радника пслаоају целпм ппврщинпм на ппд или 
пслпнац и да при тпм пмпгућава хпризпнталан пплпжај бутина; 

 Наслпн за нпге мпра бити на распплагаоу свакпме кп тп жели; 
 Микрпклиматски услпви мпрају пдгпварати захтевима за тпплптну удпбнпст при раду без 

физишкпг напрезаоа (температура пд 20 C дп 24 C ). 
6. 
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Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе: 
 Из велике кплишине и брзих прпмена инфпрмација; 
 Из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла; 
 Из пптребе да се памти велики брпј инфпрмација; 
 Из виспкпг нивпа пдгпвпрнпсти у ппслпваоу (пбезбеђеое ппсла, резултати ппслпваоа, 
 примене закпнских прпписа, интерних нпрмативних аката и етишких принципа); 
 Из слпженпсти међуљудских пднпса; 
 Из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и благпвременп рещи. 

 
7. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбпљеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија и 
др).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 

 
8. 
Референт за финансијскп рашунпвпдствене  ппслпве кпнстантнп мпра да ради на 
ппбпљщаваоу вещтине кпмуникације, да буде љубазан са  странкама и кплегама. Избегавати 
кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати у духу тплеранције, заппслени мпра бити 
уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа на раднпм месту. 

 
 
 
   10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

 

 

 

Раднп местп: 

 РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ 

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 
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  11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа  защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018). 

Не захтева се, јер раднп местп Референт за финансијскп рашунпвпдствене  
ппслпве не кпристи лишна защтитна средства. 

 Ппсебни здравствени услпви: 
 
 

На пснпву шлана 6. Правилника п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
кприщћеоу ппреме за рад са екранпм ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 93/2013), Преглед 
вида, се спрпвпди пре ппшетка кприщћеоа ппреме за рад са екранпм, перипдишнп у тпку 
кприщћеоа ппрема за рад са екранпм у интервалима не дужим пд три гпдине и укпликп се 
кпд заппсленпг ппјаве прпблеми са видпм кпји мпгу настати кап ппследица кприщћеоа 
ппреме за рад са екранпм. 
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    5.2.12. Раднп местп: ДПМАР / МАЈСТПР ПДРЖАВАОА 

1. Ппдаци п раднпм месту: 

Стручна спрема (квалификација): Средое струшнп пбразпваое  

Шкплска спрема (занимаое): Браварска, електрп или впдпинсталатерска струка 

Ппсебни услпви: 
Пплпжен струшни испити за рад са судпвима ппд 
притискпм (за ппслпве рукпваоа ппстрпјеоем у 
кптларници). 

 
Ппдаци п изврщипцима на раднпм месту: 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

2 2 / / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Пбавља прегледе пбјекта, 
 Врщи кпнтрплу исправнпсти инсталација, прптивппжарних система, 

уређаја, ппреме, апарата и средстава према плану пдржаваоа; 
 Пбавља механишарске / електришарске / впдпинсталатерске / браварске / 

стпларске / лимарске / мплерске / ппслпве лпжаша, кап и друге радпве 
пдржаваоа и ппправки; 

 Припрема пбјекте, ппрему и инсталације за рад; 
 Пбавещтава надлежне службе п упшеним неправилнпстима у пбјекту или 

већим кварпвима на системима и инсталацијама; 
 Пущта ппрему или ппстрпјеоа у пперативни рад и зауставља на крају 

пперативнпг рада или у слушају ппремећаја или квара; 
 Прати параметре рада и ппдещава ппрему и ппстрпјеое; 
 Рукује ппстрпјеоима у кптларници; 
 Впди евиденцију п кварпвима и изврщеним ппправкама; 
 Набавља и прати пптрпщоу средстава и материјала за пдржаваое шистпће; 
 Прати и кппрдинира рад спремашица; 
 Свакпг јутра директпру щкпле ппднпси извещтај п исправнпсти и шистпћи 

щкплских прпстприја и щкплскпг двприщта; 
 Пбавещтава директпра или секретара п евентуалнп насталим щтетама на 

инсталацијама, ппреми и инвентару; 
 Стара се п прпхпднпсти трптпара испред Шкпле, двприщта и степенищта за 

време снежних падавина; 
 Брине се п исправнпсти прптивппжарних апарата и уређаја, и врщи 

перипдишну пбуку заппслених п защтити пд ппжара, и кпнтрплище 
ппщтпваое прпписа п защтити пд дуванскпг дима; 

 Дужан је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу 
на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др 
закпн) и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 
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2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. 
Радна прпстприја-Пбјекат и круг Пснпвне щкпле 
“Светпзар Милетић“ Врбас 

80 % раднпг времена 

2. Радипница, Кптларница 20 % раднпг времена 

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 06:00-20:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради.  
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / X 

 
 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 
 

 Рушни алат и прибпр 

 Рушни ппљппривредни алат (грабуље, лппате, маказе за живп пграду) 

 Аку бущилица 

 Рушна брусилица 
 Апарат за вареое 
 Кптап за грејаоа (Кптлпви на мазут, кптлпви на гас) 

 Кпсилица за кпщеое траве 

 Мердевине  

 

5.Услпви на раду: 

 
Услпви рада у пбављаоу ппслпва на раднпм месту Дпмар/мајстпр пдржаваоа пдгпварају 
врсти ппслпва кпји се пбављају. 
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6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За раднп местп Дпмар/мајстпр пдржаваоа се преппрушује за защтиту пд прљавщтине и 
пращине кприщћеое Раднпг пдела, кап и капа у зимскпм перипду,  дпк су предвиђена следећа 
средства и ппреме лишне защтите: 
 Защтитна пдећа - Прслук 

 Защтитна пбућа - Ципеле 

 Защтитне рукавице 

 Защтитне рукавице 

 Защтитна кабаница 

 Защтитне напшаре са бпшнпм защтитпм 

 Лишна защтита - Ппрема за защтиту пшију и лица тпкпм завариваоа и српдних 
ппступака 

 Защтитна пдећа кпја се упптребљава приликпм завариваоа и српдних прпцеса 
 Защтитне рукавице за завариваше 
 Защтитна  филтрирајућа пплумаска за защтиту пд шестица (пп пптреби) 

 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
На раднпм месту Дпмар/мајстпр пдржаваоа су примеоене прпписане мере безбеднпсти и 
здравља на раду. 
 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 
 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 

 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 
 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:                    / 
 Перипдишни преглед:      / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6, С9, дпк се у кптларници  налазе  CO2 апарати . 
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7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое   X 2.5  

Седеое X     

Кретаое   X 3  

Принудни 
пплпжај 

 X  0.5  

Пеоаое и 
силажеое 

 X  1.5  

 

Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

 
X   

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

10  Х  60  

Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

/      

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

 
X 

 
 60 

Разна уља и 
мазива, мазут 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут),kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамичан, kпмбинпван 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст X    

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса 

X    

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст X    

Пдгпвпрнпст  X   

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст) X 
 

  

Кппперактивнпст X 
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Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама 
 

X    

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Мeнталнп пптерећеое X 
 

   

Емпципналнп пптерећеое X     

     

               8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
 
Табела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти Ппследице 
(E) 

Верпватнпћа 
(P) 

Учесталпст  
(F) 

 Механичке ппаснпсти 

 
 
 

01 

 
 

Недпвпљна безбеднпст збпг 
рптирајућих или ппкретних 
делпва 

Пзбиљне 
 

Малп 
верпватнп, 

али мпгуће у 
неким 

слушајевима 

Редпвнп 
(дневнп) 

(3) (1) 
(6) 

 
 

02 

Слпбпднп кретаое делпва или 
материјала кпји мпгу нанети 
ппвреду заппсленпм 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 
04 

Кприщћеое ппасних средстава 
за рад, кпја мпгу прпизвести 
експлпзије и ппжар 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

06 

Друге ппаснпсти кпје се мпгу 
ппјавити кап механишки извпри 
ппаснпсти- ппсекптина 
приликпм рушнпг пренпщеоа 
терета 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у вези са карактеристикама раднпг места 

07 

Ппасне ппврщине (ппдпви и 
све врсте газищта, ппврщине са 
кпјима заппслени дплази у 
дпдир, а кпје имају пщтре 
ивице –рубпве, щиљке, грубе 
ппврщине, избпшене делпве) 

Пзбиљне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(3) (3) (6) 

10 

Мпгућнпст спптицаоа-ппаснпст 
пд спптицаоа на каблпве, 
делпве ппреме за рад и 
инсталација 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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11 
Физишка нестабилнпст раднпг 
места 

 
Знатне 

 
Мпгуће 

 
Ппвременп 
(недељнп) 

(3) (3) (3) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

 
16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји,али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6)           (0.5) (6) 

 
Табела 2. Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

21 

Хемијске щтетнпсти, пращина 
(удисаое, гущеое, прпдпр у 
телп крпз кпжу, ппекптине, 
трпваое) 

Пзбиљне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(3) (3) (6) 

 
24 

 

Штетни утицај микрпклиме 
(ниске температуре, влажнпст 
ваздуха- приликпм рада у кругу 
Пснпвне щкпле “Светпзар 
Милетић“ Врбас)               

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(1) (3) (6) 

 
25 

 
Непдгпварајућа - недпвпљна 
псветљенпст 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

 
30 

Наппри или телесна напрезаоа  
(рушнп пренпщеое 
терета,гураое или вушеое 
терета, разне дугптрајне 
ппвећане телесне активнпсти) 

         Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

31 

Нефизиплпщки пплпжај тела 
(дугптрајнп стајаое, шушаое, 
клешаое, нефизиплпщки 
пплпжај) 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

33 

Пдгпвпрнпст у примаоу и 
пренпщеоу инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућег 
знаоа и сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст за брзе измене 
радних прпцедура 

         Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпван)р
изик 

Нивп ризика R=ExPxF 
Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

01 

Недпвпљна 
безбеднпст збпг 
рптирајућих или 
ппкретних делпва 

3 1 6 18 1 2 1 6 12 

02 

Слпбпднп кретаое 
делпва или 
материјала кпји 
мпгу нанети 
ппвреду 
заппсленпм 

2 3 6 36 2 2 1 6 12 

04 

Кприщшеое 
ппасних средстава 
за рад, кпја мпгу 
прпизвести 
експлпзије и ппжар 

2 3 6 36 3 2 1 6 12 

 
06 

 

Друге ппаснпсти 
кпје се мпгу 
ппјавити кап 
механишки извпри 
ппаснпсти- 
ппсекптина 
приликпм рушнпг 
пренпщеоа терета  

2 3 6 36 4 1 3 6 18 

07 
 

Ппасне ппврщине 
(ппдпви и све врсте 
газищта, ппврщине 
са кпјима 
заппслени дплази у 
дпдир, а кпје имају 
пщтре ивице –
рубпве, щиљке, 
грубе ппврщине, 
избпшене делпве) 

3 3 6 54 5 

 
 
 

1 
 
 
 

 
 

2 
 
 

6 12 

 
10 

Мпгућнпст 
спптицаоа-
ппаснпст пд 
спптицаоа на 
каблпве, делпве 
ппреме за рад и 
инсталација 

2 3 6 36 6 2 1 6 12 

11 

Физишка 
нестабилнпст 
раднпг места 

3 3 3 27 7 2 3 3 18 
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16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.5 6 18 8 
 

3 
 

0.5 
 

6 
 

9 

 
 
 
 

21 

Хемијске 
щтетнпсти, 
пращина (удисаое, 
гущеое, прпдпр у 
телп крпз кпжу, 
ппекптине, 
трпваое) 

3 3 6 54 9 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 

24 

Штетни утицај 
микрпклиме (ниске 
температуре, 
влажнпст ваздуха- 
приликпм рада у 
кругу Пснпвне 
щкпле “Светпзар 
Милетић“ Врбас) 

1 3 6 18 10 1 2 6 12 

25 

Непдгпварајућа - 
недпвпљна 
псветљенпст 

2 3 6 36 11 2 1 6 12 

 
 
 

30 

Наппри или 
телесна напрезаоа  
(рушнп пренпщеое 
терета,гураое или 
вушеое терета, 
разне дугптрајне 
ппвећане телесне 
активнпсти) 

2 3 6 36 4 2 1 6 12 

 
31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела 
(дугптрајнп 
стајаое, шушаое, 
клешаое, 
нефизиплпщки 
пплпжај) 

2 3 6 36 12 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 

33 

Пдгпвпрнпст у 
примаоу и 
пренпщеоу 
инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућег 
знаоа, 
пдгпвпрнпст за 
брзе измене 
радних прпцедура 

2 3 6 36 13 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 
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9. Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 

1.  
Дпмар/мајстпр пдржаваоа кпји ради на мащини кпја има ппкретне делпве, а кпја је 
недпвпљнп безбедна збпг рптирајућих и ппкретних делпва, услед кпјих ппстпји ппаснпст да  
делпви мащине захвате делпве тела радника или пдећу, пбавезан је да се придржава 
следећих упустава: 
 Извщити визуелну кпнтрплу свих делпва и елемената мащине, ради утврђиваоа стаоа 

исправнпсти какп би се упшени недпстаци пдмах птклпнили; 
 Прпверити ппкретне делпве и пренпснике снаге; 
 Изврщити правилнп ппстављаое раднпг предмета; 
 Никада не врщити ппправку или интервенцију на ппреми са рптирајућим или ппкретним 

делпвима када је пва ппрема укљушена у струју; 
 Пп заврщетку рада увек искљушити из струје ппрему за рад. 
 
2. 
Да би ризик пд слпбпднпг кретаоа делпва или материјала кпји мпгу нанети ппвреду 
заппсленпм, држап ппд кпнтрплпм пптребнп је: 
 Правилним и редпвним пдржаваоем пбезбеђује се функципналнпст рада пруђа и 

безбеднпст рада; 
 Пруђе се мпра ппставити на равну и шврсту ппдлпгу; 
 Самп лице кпје ппседује пдгпварајуће струшнп знаое мпже да ризикује и управља пруђем; 
 За сигурнп и безбеднп пдржаваое пруђа за рад мпра ппстпјати електрп щема и щема 

ппдмазиваоа; 
 Пре ппшетка рада рукпвалац мпра прпверити исправнпст пруђа (визуелнп и укљућиваоем 

уређаја за управљаое),а нарпшитп мпра утврдити ппстпјаое и исправнпст защтитних 
уређаја и направа; 

 Ппвећана пажоа приликпм пбиласка радипнице, кптларница и прпстприја рада; 
 Пбратити пажоу на мпгућнпст слпбпднпг кретаоа материјала; 
 Придржавати се упутстава за безбедан и здрав рад. 
 
 
3. 
Ппаснпсти и щтетнпсти приликпм извпђеоа радпва завариваоа су виспк интензитет УВ и 
инфрацрвенпг зрашеоа, мпгуће ппекптине на кпжи и пщтећеое пшију, ппвећана ппаснпст пд 
гущеоа, трпваоа, ппжара, експлпзија и електришнпг удара и сл. Пбавезна упптреба ЛЗС. 
Приликпм рада са кптлпвским ппстрпјеоима и другим телима кпје имају вреле ппврщине, 
ппстпји велика верпватнпћа да дпђе дп ппекптина. Збпг тпга, увек треба нпсити защтитне 
рукавице када гпд се дплази у кпнтакт са врелим телима. Ппекптине мпгу бити мале, у виду 
пликпва, или пзбиљне кпје мпгу захватити већи деп тела.  
Заппслени треба да се придржава између псталпг: 
 Редпвнп пдржавати шистпћу у зпнама где је мпгуће ствараое експлпзивних  смеща у 

ппасним  зпнама где мпже дпћи дп ппжара и експлпзије. 
 Ппщтпвати интерне прпписе везане за прптивппжарну защтиту. 
 Ппставити пптребне натписе и уппзпреоа. 
 Пбезбедити дпвпљну кплишину адеватних прптивппжарних средстава и ппреме. 
 Пбезбедити дпступнпст ПП средствима и ппреми. 
 Редпвнп сервисираое ПП апарата. 
 Између кптларнице и других прпстприја не смеју ппстпјати птвпри кпји се не мпгу 

затвприти. 
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 Пбавезне су редпвне прпвере, прегледи, кпнтрпле и испитиваое гасне лпжищне 
инсталације ради ппстизаоа и пдржаваоа ппузданпсти и сигурнпсти рада. 

 Прпвере врщи лице псппспбљенп за рукпваое кпнкретним ппстрпјеоем. 
 Преглед врщи струшнп лице псппспбљенп за пущтаое у ппгпн и пдржаваое ппстрпјеоа 

пдређенпг типа. 
 Гпдищои предледи и испитиваоа гасне лпжищне инсталације мпрају се изврщити пре 

ппшетка сезпне лпжеоа. 
 Акп је предвиђенп да се прегледи изврще два пута гпдищое, један преглед се 

пбавезнп врщи на ппшетку сезпне лпжеоа, а други у тпку сезпне лпжеоа. 
 За кптларнице кпје раде непрекиднп вище пд седам месеци, кпнтрплни прегледи и 

испитиваоа врще се ппсле редпвнпг ремпнта и сервиса. 
 
4. 
Ппаснпсти кпје мпгу да настану услед рушнпг пренпщеоа терета-ппсекптине, мпгу се свести на 
минимум услед придржаваоа следећих мера: 
 Приликпм рушнпг пренпщеоа терета, терет да буде равнпмернп расппређен. 
 Укпликп предмети кпји се пренпсе имају пщтре ивице пптребнп је та места защтитити 

ппстављаоем пдгпварајуће защтите (нпр. тканине).  
 
Услед рушнпг ппдизаоа и пренпщеоа терета пптребнп је да се заппслени на раднпм месту 
Дпмар/мајстпр пдржаваоа придржава следећих мера: 
 Терет увек ппдизати из пплпжаја шушоа, а на исти нашин га и спущтати. А тп све у циљу 

спрешаваоа ппвреде леђа и кишме, 
 Када се терет ппдиже из нискпг пплпжаја кплена треба да буду савијена, а леђа 

исправљена, 
 Најтежи деп тела држату уз телп, 
 Придржавати се упустава за безбедан рад приликпм рушнпг пренпщеоа терета. 

Старпснп дпба заппслених 
Највећа дпзвпљена маса терета (кг) 

Мушкарци Жене 

15 дп 19 гпдина 35 10 

Пд 19 дп 45 гпдина 50 25 

Вище пд 45 гпдина 40 15 

 
У слушају када се не мпже избећи рушнп ппдизаое терета, пбезбедити да кумулативна маса 
терета кпју заппслени ппдижу не прелази следеће вреднпсти: 

 
Дужина 

нпшеоа (м) 

Учесталпст 
нпшеоа 
(мин-1) 

Кумулативна маса 
 

(kг/мин) (kг/х) (кг/8х) 

≤ 1 8 120 7.200 10.000 

> 1 ≤ 2 5 75 4.500 10.000 

> 2 ≤ 4 4 60 3.000 10.000 

> 4 ≤ 10 2 30 1.500 10.000 

> 10 ≤ 20 1 15 750 6.000 

 
5. 
Пре ппшетка извпђеоа радпва инфпрмисати заппслене п ппасним ппврщинама на пбјектима, 
ппреми за рад, ппдпви, степенищта, щиљке, избпшине  кап и делпве кпји щтрше и представљају 
ппаснпст пд механишких ппвреда; 
 Пре ппшетка радпва пдабрати адекватну лишну защитну ппрему за заппслене; 
 Све делпве кпји щтрше или су избпшени прпписнп пбележити; 
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 Кпристити самп алате кпје је ппслпдавац пбезбедип и пдпбрип; 
 Ппвећана пажоа приликпм кприщћеоа алата кпји имају пщтрице; 
 Редпвна пбука за кприщћеое алата и ппреме за рад. 
 
6. 
Да би се мпгућнпст  спптицаоа на каблпве, делпве ппреме за рад и инсталација свела на 
минимум, пптребнп је да се заппслени придржава следећих мера: 
 Све каблпве и инсталације спрпвпдити такп да не представљају ппаснпст пп заппслене пд 

спптицаоа-пп пбпду прпстпра, на висини, крпз пдгпварајуће каналиће; 
 Пбележити на ппду пна места где ппстпји ппаснпст пд спптицаоа; 
 Радна места мпрају да буду уредна, шиста и дпбрп псветљена; 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада; 
 Ппсап није заврщен све дпк се не ппшисти местп на кпме се ради. 
 
 
7.  
Да би се ризик пд физишке нестабилнпсти раднпг места,  држап ппд кпнтрплпм пптребнп је:  
 Дрвене лестве мпгу се израђивати самп пд пдабранпг дрвета, кпје не сме да има 

механишка пщтећеоа, швпрпве, пукптине, трула места, лисишавпст и друге недпстатке. 
 Странице лестви израђене су пд једнпг кпмада дрвета, а у гпроем делу се пслаоају и пп 

пптреби пришврщћују за пбјекат или кпнструкцију; 
 Прешке летви мпрају да буду усађене или урезане у страницу, а не прикпване ексерима 

или везане жицпм; 
 Растпјаое страница лестви- шист птвпр не сме да буде маои пд 45 цм; 
 Кад се радпви извпде на клизавпј ппдлпзи, на дпоем крају  лестви мпрају да имају 

папуше кпје спрешавају клизаое, а пп пптреби у гпроем крају вещају се за пбјекат; 
 Двпкраке лестве мпрају да буду псигуране пд недпзвпљенпг размицаоа кракпва; 
 Двпкраке лестве не смеју се упптребљавати кап прилаз издигнутим радним 

платфпрмама; 
 Једнпкраке или двпкраке лестве мпгу да  ппслуже за рад самп једнпг радника, 

једнпкраке за рад искљушивп у правцу лестви. 
 
8. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (брусилица, бущилица, апарат за завариваое). Збпг малпг брпја 
прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени 
каблпви) најшещће су такп ппстављени да се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у 
зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд 
нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја 
из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга 
сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) 
за искљушеое електришне енергије. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
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(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
 
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
9. 
Да би се ризик пд  хемијских  щтетнпсти држап ппд кпнтрплпм пптребнп је: 
 Пгранишити задржаваое радника у зпнама пращине, псталих хемијских щтетнпсти, у 

слушају дужег задржаваоа пбавезна је упптреба ЛЗС; 
 Приликпм рада са хемијским и лакп испарљивим материјама, фарбе, разређиваши, 

пбавезнп кпристити ЛЗС; 
 Редпвнп прпветраваое прпстпра; 
 Чещће паузе у раду. 
 
10. 
Дпмар/мајстпр пдржаваоа је излпжен  щтетнпм климатскпм утицају (ниским температурама), 
приликпм рада и пдржаваоа у кругу Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас у зимскпм 
перипду. Кап ппследице мпгу да се ппјаве прехладе и пбпљеоа респиратпрних пргана у 
зимскпм перипду. 
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је: 
 Кприщћеое пдеће и пбуће у складу са временским услпвима, 
 Заппсленима је пптребнп дати на кприщћеое прслук, услед ниских температура, 
 Зими ппвремени бправак у пдгпварајућпј загрејанпј прпстприји, 
 Лети кпнзумираое дпста тешнпсти пбпгаћене минералима, зими тпплих напитака, 
 Лети шещће паузе. 

 
11. 
Приликпм рада у прпстпријама- кптларници, кпје су слабп псветљене, пптребнп је: 
 Избегавати места са недпвпљнпм псветљенпщћу или кпристити дпдатнп псветљеое. 
 Пптребну псветљенпст раднпг прпстпра пбезбедити заменпм неисправних или уградопм 

нпвих сијалишних места; 
 Пбезбедити адекватну псветљенпст хпдника, прплаза, степенищта; 
 Кпд псветљеоа најбпље је кпристити прирпдну светлпст, у недпстатку исте кпристити 

дпдатну вещташку расвету. 
 
12. 
Дпмар / мајстпр пдржаваоа je збпг прирпде ппсла принуђен на дугптрајнп стајаое, пеоаое и 
силажеое, щтп представља нефизиплпщки пплпжај тела.  
Да би се спрешила пщтећеоа здравља заппсленпг неппхпднп је: 
 Накпн дужег стајаоа правити краће паузе у тпку рада када гпд је тп мпгуће, 
 У близини раднпг места имати стплицу на кпјпј заппслени мпже да седне и пдмпри, 
 Ппжељнп је нпсити анатпмски пбликпвану и удпбну пбућу. 
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13. 
Психишки и психпфизиплпщки наппри прпизилазе из велике кплишине и брзих прпмена 
инфпрмација, из пптребе пбезбеђиваоа и благпвременпг изврщеоа ппсла, из пптребе да се 
памти велики брпј инфпрмација, из немпгућнпсти да се упшени прпблем успещнп и 
благпвременп рещи. 
Пваквп раднп пптерећеое узрпкује прпдужени стрес кпји мпже да има за ппследицу брпјна 
психпфизиплпщка, ментална и емпципнална пбплеоа и стаоа (хипертензија, ангина пектприс, 
ппремећаји сна и друге вегетативне сметое, прпмене распплпжеоа, анксипзнпст, депресија).  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 
 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла). 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр и 

рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр). 
 

           
10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 
 

Раднп местп:  

ДПМАР /МАЈСТПР ПДЖАВАОА  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
 

11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 

 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                              Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

                       Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
               Ппрему за рад кпја ппдлеже перипдишним прегледима са аспекта безбеднпсти 
и здравља на раду, а дефинисана је пвим Актпм п прпцени ризика (Детаљније у тачки 
6.2.). 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду у 
складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кприщћеоу 
средстава и ппреме за лишну защтиту на раду ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 и 101/2018), у 
наставку је дат табеларни приказ защтитних средстава у Прилпгу 1, дпк је табеларни приказ 
прегледа ппаснпсти и щтетнпсти у Прилпгу 2.  

 Ппсебни здравствени услпви: 
                             Не захтевају се. 
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Прилпг 1. 

 

Назив средства Кпмада СРПС ЕН 
Рпк трајаоа 

(месеци) 
Карактеристике средстава 

Защтитна пдећа - 
Прслук 

 

 
1 

 
SRPS EN 

14058:2010 

 
12 

Защтитна пдећа 
-Пдевни предмети кпји щтите пд 

хладнпће у пкплини 

Защтитна пбућа- 
Ципеле 

 
1 

SRPS EN 
ISO 

13287:2014 

 
12 

Ппрема за лишну защтиту – 
Пбућа птппрнa на клизаое 

Защтитне рукавице 1 пар 
SRPS EN 

388:2010 
Дп 

пщтећеоа 
Защтитне рукавице кпје щтите пд механишкпг 

ризика 

Защтитне рукавице 1 пар 
SRPS EN 

407:2007 
Дп 

пщтећеоа 
Защтитне рукавице прптив ппаснпсти пд 

тпплпте (тпплпте или ватре) 

Защтитна кабаница 1 
SRPS EN 

343:2011 
Дп 

пщтећеоа 
Защтита пд кище 

Защтитне напшаре са 
бпшнпм защтитпм 

1 
SRPS EN 

166:2008 
Дп 

пщтећеоа 

Защтитне напшаре са бпшнпм защтитпм. 
Бистра ппликарбпнатска 

стакла птппрна на гребаое. Пптишка класа 
спшива 1, пружају защтиту 

пд удара шестица мале брзине дп 45 м/с 

Лишна защтита- 
Ппрема за защтиту 
пшију и лица тпкпм 

завариваоа и српдних 
ппступака 

1 
SRPS EN 

175:2010 
Дп 

пщтећеоа 
Ппрема за защтиту пшију и лица тпкпм 

завариваоа и српдних ппступака. 

Защтитна пдећа кпја се 
упптребљава 

приликпм завариваоа 
и српдних прпцеса 

1 
SRPS EN 

ISO 
11611:2011 

Дп 
пщтећеоа 

Защтитна пдећа кпја се упптребљава 
приликпм завариваоа и српдних прпцеса 

Защтитне рукавице за 
завариваше 

1 пар 
SRPS EN 

12477:2007 
Дп 

пщтећеоа 
Защтитне рукавице за завариваше 

Защтитна  
филтрирајућа 

пплумаска за защтиту 
пд шестица 

1 
SRPS EN 

149:2013 
Дп 

пщтећеоа 

Средства за защтиту пргана за дисаое – 
Филтрирајуће пплумаске за защтиту пд 

шестица 

 

          Прилпг 2.
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ПРЕГЛЕД ППАСНПСТИ И ШТЕТНПСТИ  КПЈЕ ЗАХТЕВАЈУ КПРИШЋЕОЕ СРЕДСТАВА И/ИЛИ ППРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ  

ППАСНПСТИ И ШТЕТНПСТИ  ЗА ДАТП РАДНП МЕСТП 

ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈСКЕ БИПЛПШКЕ 
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ущи                                           

пши                       
 

                  

дисајни путеви                       X                    

лице                                           

Цела глава           X        X                        

р
ук

а щака   X X     X                               

пстали делпви   X                                        

н
п

гa
 

стппалп      X    X   
 

                            

пстали делпви                                           

п
ст

ал
п

 

кпжа                                           

труп             X                             

унутращои 
пргани 

                                          

целп телп         X    X         X                   
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5.2.13.Раднп местп: КУВАР/ ППСЛАСТИЧАР 

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема (квалификација): Средое струшнп пбразпваое  (III или IV) 

Шкплска спрема (занимаое): Куварске струке, кувар ппсластишар или кулинар 

Ппсебни услпви:  

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Припрема све врсте јела пп јелпвнику и нпрмативима исхране; 
 Припрема и пбликује све врсте ппсластица; 
 Кпнтрплище исправнпст намирница; 
 Утврђује пптребне кплишине намирница на пснпву нпрматива и резервација 

и саставља листу за набавку намирница; 
 Кпнтрплище квалитет припремљенпг јела; 
 Сервира јела; 
 Припрема јелпвник; 
 Припрема пбрпка и ужине за ушенике и заппслене; 
 Дневнп пдржаваое хигијене над средствима за рад и у кухиои; 
 Припрема пбрпка, ппслужеоа и слишнп, приликпм прпславе Светпг Саве, 

Дана щкпле и у другим приликама, пп налпгу директпра щкпле; 
 Ушещће у генералнпм спремаоу кухиое и трпезарије, најмаое 4 пута 

гпдищое и гпдищоем крешеоу; 
 Дужна је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу на 

раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн)  
и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 
 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја-Кухиоа 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Радним данима  06:00-14:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради. 
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Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 Фрижидер  

 Замрзиваш 

 Електришни щппрет 

 Стерилизатпр 

 Кухиоски прибпр 

 

              5.Услпви на раду: 

 
Услпви рада у пбављаоу ппсла Кувар/ Ппсластишар пдгпварају врсти ппсла кпји се пбављају. 
Ппслпви се углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру.  

 

 
6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За раднп местп Кувар/ Ппсластишар  се преппрушује радна унифпрма за рад у 
угпститељству- кецеља, кап и  капа- марама, дпк су предвиђена следећа средства и ппреме 
лишне защтите: 
 Защтитна пбућа-Ципеле 
 Защтитне рукавице 
 Защтитне рукавице пд синтетишке гуме 

 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Кувар/ Ппсластишар, испуоени су услпви за 
безбедан и здрав рад. 
 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 
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6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:                       Пбавезан санитарни преглед 
 Перипдишни преглед:                    На сваких щест месеци санитарни преглед 
 Режими узимаоа исхране:      1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:      пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 

Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое   X 4  

Седеое X     

Кретаое   X 3.5  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

 
X   

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

/      

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

 
X 

 
 

 
Пдржаваое 

хигијене 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 
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Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 

 
 
 
 
 
8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 

 
Табела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Механичке ппаснпсти 

06 

Други фактпри кпји мпгу да се 
ппјаве кап извпри ппаснпсти-
ппаснпсти пд ппсекптина 
приликпм рада са пщтрим 
предметим, ппаснпсти пд 
ппекптина приликпм рада са 
врелим предметима 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у вези са карактеристикама раднпг места 
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10 

Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа-клизаое на мпкре 
ппврщине-ппдне плпшице, 
ппаснпст пд саплитаоа 
приликпм кретаоа у раднпм 
прпстпру 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

 
16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји,али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6)           (0.5) (6) 

 
Табела 2. Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

 
21 

Хемијске щтетнпсти, пращина 
приликпм шищћеоа, щтетна 
дејства средстава за дезинфекцију 

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (0.5) (6) 

23 Биплпщке щтетнпсти (инфекције, 
излагаое микрппрганизмима) 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

29 
Друге щтетнпсти кпје се ппјављују 
у раднпм прпцесу-рад са впдпм 

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (0.5) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп стајаое 

знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) 
 

(3) 
 

(6) 
 

33 

Психишки и психпфизиплпщки 
наппри-примаое инфпрмација, 
кприщћеое пдгпварајућих знаоа и 
сппспбнпсти, пдгпвпрнпст за брзе 
измене радних прпцедура, 
интензитет у раду 

знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (3) (6) 

34 
Штетнпсти везане за прганизацију 
рада 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (3) (6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
06 

 

Други фактпри кпји 
мпгу да се ппјаве кап 
извпри ппаснпсти-
ппаснпсти пд 
ппсекптина 
приликпм рада са 
пщтрим предметим, 
ппаснпсти пд 
ппекптина приликпм 
рада са врелим 
предметима 

2 3 6 36 1 1 3 6 18 

 
10 

Мпгућнпст клизаоа 
или спптицаоа-
клизаое на мпкре 
ппврщине-ппдне 
плпшице, ппаснпст пд 
саплитаоа приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 3 6 36 2 
 

2 
 

1 
 

6 
 
12 

 
16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг дпдира 
– кпнтакта са 
металним масама 
кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

6 0.5 6 18 3 3 0.5 6 9 

21 

Хемијске щтетнпсти, 
пращина приликпм 
шищћеоа, щтетна 
дејства средстава за 
дезинфекцију 

2 0.5 6 2 4 2 0.5 6 6 

23 
Биплпщке щтетнпсти 
(инфекције, излагаое 
микрппрганизмим) 

2 3 6 36 5 1 2 6 12 

29 

Друге щтетнпсти кпје 
се ппјављују у 
раднпм прпцесу-рад 
са впдпм 

2 0.5 6 6 6 

 
 
1 

 
 

0.5 

 
 

6 

 
 

3 

 
31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп стајаое 

2 3 6 36 7 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 

33 
Психишки и 
психпфизиплпщки 
наппри-примаое 

2 3 6 36 8 2 1 6 12 
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инфпрмација, 
кприщћеое 
пдгпварајућих знаоа 
и сппспбнпсти, 
пдгпвпрнпст за брзе 
измене радних 
прпцедура, 
интензитет у раду  

34 
Штетнпсти везане за 
прганизацију рада 

2 3 6 36 9 2 1 6 12 

 

 
 

9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
1. 
Приликпм рада са предметпм  кпји имају пщтре ивице (нпр. нпж) кпје мпгу изазвати 
ппсекптине  ппвећати ппрезнпст. Накпн упптребе нпжа, пажљивп га ппрати и вратити га на 
сигурнп и безбеднп местп. 
Приликпм рада са пећницама и другим телима кпје имају вреле ппврщине (електришни 
щппрет), ппстпји велика верпватнпћа да дпђе дп ппекптина. Збпг тпга, увек треба нпсити 
защтитне рукавице када гпд се дплази у кпнтакт са врелим телима. Ппекптине мпгу бити мале, 
у виду пликпва, или пзбиљне кпје мпгу захватити већи деп тела. Да би се тп избеглп, пптребнп 
је пажљивп рукпвати свим грејним телима, кап и материјалима кпји дпђу у кпнтакт са оима.  
Укпликп дп ппекптина ипак дпђе, пптребнп је: 
 Склпнити пдећу са ппвређенпг дела тела, 
 Ппвређени деп тела дпбрп расхлади впдпм најмаое 15 минута, 
 Укпликп је реш п пзбиљнијим ппекптинама пбавезнп птићи у најблизи дпм здравља. 
 
2. 
 Кухиоа, трпезарија  и пстале прпстприје мпрају да буду уредне, шисте и дпбрп псветљене. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтима кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих ппврщина 
кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени електришни 
каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 
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3. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (щппрет). Збпг малпг брпја прикљушних места, заппслени мпрају да 
кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће су такп ппстављени да 
се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је 
најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша 
уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм ствара искру 
кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни 
прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне енергије у 
акцидентним ситуацијама. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
 
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
4. 
Приликпм шищћеоа пращине кпристити адекватну крпу кпја не распрщује пращину, већ је 
апспрбује. Крпу редпвнп прати приликпм шищћеоа. Пбавезна је упптреба и рукавица 
приликпм шищћеоа, а ппгптпвп приликпм шищћеоа са хемијским материјама. Накпн шищћеоа 
и праоа кпристити крему за руке. Приликпм рада са хемијским средствима придржавати се 
упустава прпизвпђаша, а хемијска средства шувати на ппсебнпм (издвпјенпм) месту. У слушају 
да средствп дпспе у впду или се прпгута, пбратити се најближем дпму здравља, и ппнети 
етикету са средства са спбпм. 
 
5. 
Приликпм изнпщеоа кпмуналнпг птпада, кап и пбраде намирница биљнпг и живптиоскпг 
ппрекла, радник је излпжен ризику пд инфекција и излагаоа микрппрганизмима. Биплпщке 
щтетнпсти јесу микрппрганизми, укљушујући и пне кпји су генетишки мпдификпвани, ћелијске 
културе и људски ендппаразити кпји мпгу прпузрпкпвати инфекцију, алергију или тпксишнпст. 
Мпгуће су алергиске и упалне реакције на кпжи и слузпкпжи, кап и бактериплпщке и вирусне 
инфекције.  
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Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм неппхпднп је: 
 Редпвнп праое и дезинфекција ппреме за рад; 
 Редпвнп праое и дезинфекција руку; 
 Да је заппсленима пбезбеђена пдгпварајућа защтитна пдећа или друга пдгпварајућа 

средства и ппрема за лишну защтиту на раду; 
 Да се средства и ппрема за лишну защтиту на раду ппправљају и замеоују пре кприщћеоа 

укпликп су пщтећена; 
 Да заппслени впде рашуна п шистпћи радних ппврщина на кпјима се припрема и шува храна. 
 
6. 
Приликпм рада са впдпм пбавезна је упптреба лишних защтитних средстава-гумених рукавица. 

Кпристити млаку впду за праое и шищћеое. Избегавати дугптрајни рад и кпнтакт са впдпм, 

правити шещће паузе. 

7. 

Кувар/ Ппсластишар  је збпг прирпде ппсла је принуђена на дугптрајнп стајаое на нпгама, щтп 
представља нефизиплпщки пплпжај тела.  
Да би се спрешила пщтећеоа здравља заппсленпг неппхпднп је: 
 Накпн дужег стајаоа правити краће паузе у тпку рада када гпд је тп мпгуће, 
 Пасиван пдмпр пд 10 минута накпн сваких 50 минута рада, пре ппшетка рада, у 

паузама, кап и накпн заврщетка рада, 
 У близини раднпг места имати стплицу на кпјпј заппслени мпже да седне и пдмпри, 
 Ппжељнп је нпсити анатпмски пбликпвану и удпбну пбућу. 

 

8. 
Заппслени на раднпм месту Кувар/ Ппсластишар има велику пдгпвпрнпст приликпм припреме 

и ппслужеоа тпплих и хладних напитака  и јела. Да би се грещке у припреми хране и ужине за 

ушенике и заппслене, кап и припреме сампг јелпвника избегле и да би заппслени щтп бпље 

пбављап свпј ппсап дужан је да на ппсап дплази спреман и скпнцентрисан. Ппжељнп је да  

има ппдсетник где себи мпже да запище битне ствари ради спрешаваоа пд забправљаоа. 

9. 
Да би се щтетнпсти везане за прганизацију рада, свеле на минимум, пптребнп је да заппслени 
прганизује свпје слпбпднп време, да на ппсап дпђе пдмпран. 
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр); 
 Ппдела смена, такп да један заппслени не ради увек исту смену, већ да врщи рптацију 

са другим заппсленим. 
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10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

 

Раднп местп: 

КУВАР/ ППСЛАСТИЧАР  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 

 
 

  11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                                     Електришне инсталације сваке треће гпдине. 
                                     Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа  защтите пд 
атмпсферскпг пражоеоа. 
 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 

Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме 
за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на 
раду у складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
кприщћеоу средстава и ппреме за лишну защтиту на раду ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 
и 101/2018), у наставку је дат табеларни приказ защтитних средстава у Прилпгу 1, дпк је 
табеларни приказ прегледа ппаснпсти и щтетнпсти у Прилпгу 2.  

 Ппсебни здравствени услпви: 
                       Захтева се важећа санитарна коижица.  

                                            Санитарне прегледе пбављати на сваких щест месеци. 
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Прилпг 1. 
 

Назив средства кпмада СРПС ЕН 
Рпк трајаоа 

(месеци) 
Карактеристике средстава 

Защтитна пбућа- 
Ципеле 

1 
SRPS EN ISO 
13287:2014 

12 

 
Ппрема за 
лишну защтиту – 
 Пбућа – птппрнa на клизаое  

Защтитне 
термпптппрне 

рукавице 
1 пар 

SRPS EN 
407:2007 

Дп пщтећеоа 
Защтитне рукавице прптив 
ппаснпсти пд тпплпте. 

Защтитне 
рукавице 

2 пара 

SRPS 
Z.B1.024:19

63 
 

Дп пщтећеоа 
Защтитне рукавице пд синтетишке 
гуме. Защтита руку пд дпдира са 
впдпм. 

 

Прилпг 2. 
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пргани 

                                          

целп телп             
 

                            

 



    

Основна школа „Светозар Милетић“ Врбас 
 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  „SAFETY FIRST“  БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ 
 

186 

 

5.2.14.Раднп местп: СЕРВИРКА 

1. Ппдаци п раднпм месту 

Стручна спрема (квалификација): 

 Средое струшнп пбразпваое другпг степена  
изузетнп  
 Пснпвнп  пбразпваое  и раднп искуствп  на  тим 

ппслпвима стешенп  дп дана  ступаоа  на  снагу   
Уредбе   п изменама  каталпга  радних места. 

Шкплска спрема (занимаое): Прехрамбена струка 

Ппсебни услпви:  

 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

1 / 1 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Припрема, сервира и ппслужује тппле и хладне безалкпхплне 
напитке/храну; 

 Пдржава хигијену ппсуђа, прибпра и уређаја; 
 Преузима рпбу и впди коиге задужеоа и раздужеоа рпбе; 
 Впди евиденције п требпваоу и утрпщку рпбе; 
 Свакпдневнп преузима и сервира храну ушеницима; 
 Прима и издаје дппремљене пекарске прпизвпде;  
 Рукује инвентарпм щкплске кухиое, пдржава га у шистпм стаоу и пдгпвара 

за оега; 
 Пдржава шистпћу у кухиои, трпезарији и другим ппмпћним прпстпријама; 
 Ангажује се у пбављаоу ппслпва везаних за свешанпсти, сусрете и слишне 

активнпсти; 
 Впди евиденцију п ппслпвима кпје пбавља и п тпме ппднпси извещтај 

директпру или секретару; 
 Дужна је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу 

на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др 
закпн)  и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 

 
 

2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. Радна прпстприја-Кухиоа, трпезарија 100 % раднпг времена  

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Радним данима  06:00-14:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради. 
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Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / / / / 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Фрижидер  

 Замрзиваш 

 Електришни щппрет 

 Стерилизатпр 

 Кухиоски прибпр 

 

              5.Услпви на раду: 

 
Услпви рада у пбављаоу ппсла Сервирка пдгпварају врсти ппсла кпји се пбављају. Ппслпви се 
углавнпм пбављају у затвпренпм  прпстпру.  

 

 
6.Примене мере заштите: 

 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За раднп местп Сервирка  се преппрушује радна унифпрма за рад у угпститељству- кецеља, 
кап и  капа- марама, дпк су предвиђена следећа средства и ппреме лишне защтите: 
 Защтитна пбућа-Ципеле 
 Защтитне рукавице 
 Защтитне рукавице пд синтетишке гуме 

 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 
У ппслпвнпм прпстпру, где се налази раднп местп Сервирка, испуоени су услпви за безбедан и 
здрав рад. 
 
6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 

 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 
 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 
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6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:                       Пбавезан санитарни преглед 
 Перипдишни преглед:                    На сваких щест месеци санитарни преглед 
 Режими узимаоа исхране:      1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:      пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 
6.6. Защтите пд ппжара 

 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 

Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое   X 4  

Седеое X     

Кретаое   X 3.5  

Принудни 
пплпжај 

X 
 

 
 

 

Пеоаое и 
силажеое 

X 
 

 
 

 

 
Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

 
X   

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

/  
 

 
 

 

Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

/      

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

 
X 

 
 

 
Пдржаваое 

хигијене 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут), kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 
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Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст 
 

X   

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса  

X   

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст 
 

X   

Пдгпвпрнпст  
 

X  

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст)  X   

Кппперактивнпст  X   

 

Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама X     

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Менталнп пптерећеое  X    

Емпципналнп пптерећеое  X    

 

 
 
 
 
8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 

 
Табела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти 
Ппследице 

(E) 
Верпватнпћа 

(P) 
Учесталпст 

(F) 

 Механичке ппаснпсти 

06 

Други фактпри кпји мпгу да се 
ппјаве кап извпри ппаснпсти-
ппаснпсти пд ппсекптина 
приликпм рада са пщтрим 
предметим, ппаснпсти пд 
ппекптина приликпм рада са 
врелим предметима 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у вези са карактеристикама раднпг места 
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10 

Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа-клизаое на мпкре 
ппврщине-ппдне плпшице, 
ппаснпст пд саплитаоа 
приликпм кретаоа у раднпм 
прпстпру 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

 
16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји,али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6)           (0.5) (6) 

 
Табела 2. Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

 
21 

Хемијске щтетнпсти, пращина 
приликпм шищћеоа, щтетна 
дејства средстава за дезинфекцију 

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (0.5) (6) 

23 Биплпщке щтетнпсти (инфекције, 
излагаое микрппрганизмима) 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

29 
 
Друге щтетнпсти кпје се ппјављују 
у раднпм прпцесу-рад са впдпм 

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (0.5) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-
дугптрајнп стајаое 

знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) 
 

(3) 
 

(6) 
 

34 
Штетнпсти везане за прганизацију 
рада 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (3) (6) 

35 
Штетнпсти кпје прпузрпкују друга 
лица  

Знатне 
 

Ппстпји, али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(2) 
 

(0.5) 
 

(6) 
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Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
06 

 

Други фактпри кпји 
мпгу да се ппјаве кап 
извпри ппаснпсти-
ппаснпсти пд 
ппсекптина 
приликпм рада са 
пщтрим предметим, 
ппаснпсти пд 
ппекптина приликпм 
рада са врелим 
предметима 

2 3 6 36 1 1 3 6 18 

 
10 

Мпгућнпст клизаоа 
или спптицаоа-
клизаое на мпкре 
ппврщине-ппдне 
плпшице, ппаснпст пд 
саплитаоа приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 3 6 36 2 
 

2 
 

1 
 

6 
 
12 

 
16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг дпдира 
– кпнтакта са 
металним масама 
кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

6 0.5 6 18 3 3 0.5 6 9 

21 

Хемијске щтетнпсти, 
пращина приликпм 
шищћеоа, щтетна 
дејства средстава за 
дезинфекцију 

2 0.5 6 2 4 2 0.5 6 6 

23 
Биплпщке щтетнпсти 
(инфекције, излагаое 
микрппрганизмим) 

2 3 6 36 5 1 2 6 12 

29 

Друге щтетнпсти кпје 
се ппјављују у 
раднпм прпцесу-рад 
са впдпм 

2 0.5 6 6 6 

 
 
1 

 
 

0.5 

 
 

6 

 
 

3 

 
31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп стајаое 

2 3 6 36 7 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 

34 
Штетнпсти везане за 
прганизацију рада 

2 3 6 36 8 2 1 6 12 
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35 
Штетнпсти кпје 
прпузрпкују друга 
лица  

2 0.5 6 6 9 1 0.5 6 3 

 

 
 

9.Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
1. 
Приликпм рада са предметпм  кпји имају пщтре ивице (нпр. нпж) кпје мпгу изазвати 
ппсекптине  ппвећати ппрезнпст. Накпн упптребе нпжа, пажљивп га ппрати и вратити га на 
сигурнп и безбеднп местп. 
Приликпм рада са пећницама и другим телима кпје имају вреле ппврщине (електришни 
щппрет), ппстпји велика верпватнпћа да дпђе дп ппекптина. Збпг тпга, увек треба нпсити 
защтитне рукавице када гпд се дплази у кпнтакт са врелим телима. Ппекптине мпгу бити мале, 
у виду пликпва, или пзбиљне кпје мпгу захватити већи деп тела. Да би се тп избеглп, пптребнп 
је пажљивп рукпвати свим грејним телима, кап и материјалима кпји дпђу у кпнтакт са оима.  
Укпликп дп ппекптина ипак дпђе, пптребнп је: 
 Склпнити пдећу са ппвређенпг дела тела, 
 Ппвређени деп тела дпбрп расхлади впдпм најмаое 15 минута, 
 Укпликп је реш п пзбиљнијим ппекптинама пбавезнп птићи у најблизи дпм здравља. 
 
2. 
 Кухиоа, трпезарија  и пстале прпстприје мпрају да буду уредне, шисте и дпбрп псветљене. 
 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтима кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, кпрашајте 

сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се пбележеним 
путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и мпкрих ппврщина 
кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Избегавајте кретаое пп закршеним прплазима кап и местима где су пплпжени електришни 
каблпви, цеви и сл. 

 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 
ппдпве, прпмене нивпа ппда. 

 
3. 
Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије (щппрет). Збпг малпг брпја прикљушних места, заппслени мпрају да 
кпристе разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће су такп ппстављени да 
се налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је 
најшещће тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша 
уређаја са разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм ствара искру 
кпја мпже бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни 
прпстпр мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне енергије у 
акцидентним ситуацијама. 
Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
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Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја.   
 
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 Перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације; 
 Пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад; 
 Правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна; 
 Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 

нпгу заппсленпг; 
 Кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд); 
 Придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме; 
 Перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
4. 
Приликпм шищћеоа пращине кпристити адекватну крпу кпја не распрщује пращину, већ је 
апспрбује. Крпу редпвнп прати приликпм шищћеоа. Пбавезна је упптреба и рукавица 
приликпм шищћеоа, а ппгптпвп приликпм шищћеоа са хемијским материјама. Накпн шищћеоа 
и праоа кпристити крему за руке. Приликпм рада са хемијским средствима придржавати се 
упустава прпизвпђаша, а хемијска средства шувати на ппсебнпм (издвпјенпм) месту. У слушају 
да средствп дпспе у впду или се прпгута, пбратити се најближем дпму здравља, и ппнети 
етикету са средства са спбпм. 
 
5. 
Приликпм изнпщеоа кпмуналнпг птпада, кап и пбраде намирница биљнпг и живптиоскпг 
ппрекла, радник је излпжен ризику пд инфекција и излагаоа микрппрганизмима. Биплпщке 
щтетнпсти јесу микрппрганизми, укљушујући и пне кпји су генетишки мпдификпвани, ћелијске 
културе и људски ендппаразити кпји мпгу прпузрпкпвати инфекцију, алергију или тпксишнпст. 
Мпгуће су алергиске и упалне реакције на кпжи и слузпкпжи, кап и бактериплпщке и вирусне 
инфекције.  
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм неппхпднп је: 
 Редпвнп праое и дезинфекција ппреме за рад; 
 Редпвнп праое и дезинфекција руку; 
 Да је заппсленима пбезбеђена пдгпварајућа защтитна пдећа или друга пдгпварајућа 

средства и ппрема за лишну защтиту на раду; 
 Да се средства и ппрема за лишну защтиту на раду ппправљају и замеоују пре кприщћеоа 

укпликп су пщтећена; 
 Да заппслени впде рашуна п шистпћи радних ппврщина на кпјима се припрема и шува храна. 
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6. 
Приликпм рада са впдпм пбавезна је упптреба лишних защтитних средстава-гумених рукавица. 

Кпристити млаку впду за праое и шищћеое. Избегавати дугптрајни рад и кпнтакт са впдпм, 

правити шещће паузе. 

7. 

Сервирка  је збпг прирпде ппсла је принуђена на дугптрајнп стајаое на нпгама, щтп 
представља нефизиплпщки пплпжај тела.  
Да би се спрешила пщтећеоа здравља заппсленпг неппхпднп је: 
 Накпн дужег стајаоа правити краће паузе у тпку рада када гпд је тп мпгуће, 
 Пасиван пдмпр пд 10 минута накпн сваких 50 минута рада, пре ппшетка рада, у 

паузама, кап и накпн заврщетка рада, 
 У близини раднпг места имати стплицу на кпјпј заппслени мпже да седне и пдмпри, 
 Ппжељнп је нпсити анатпмски пбликпвану и удпбну пбућу. 

 

8. 
Да би се щтетнпсти везане за прганизацију рада, свеле на минимум, пптребнп је да заппслени 
прганизује свпје слпбпднп време, да на ппсап дпђе пдмпран. 
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 
 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр); 
 Ппдела смена, такп да један заппслени не ради увек исту смену, већ да врщи рптацију 

са другим заппсленим. 
 
9. 
Сервирка  кпнстантнп мпра да ради на ппбпљщаваоу вещтине кпмуникације, да буде љубазна  
са  ушеницима и заппсленима. Избегавати кпнфликтне ситуације, сппрна питаоа рещавати у 
духу тплеранције, заппслени мпра бити уппзнат са пдредбама закпна п забрани злпстављаоа 
на раднпм месту. 

   
 
10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

 

Раднп местп: 

СЕРВИРКА  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 
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  11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 
 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                                     Електришне инсталације сваке треће гпдине. 
                                     Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа защтите пд 
атмпсферскпг пражоеоа. 
 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 

Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме 
за рад. 

 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    
Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
Псветљеое сваке треће гпдине. 

 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на 
раду у складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
кприщћеоу средстава и ппреме за лишну защтиту на раду ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 
и 101/2018), у наставку је дат табеларни приказ защтитних средстава у Прилпгу 1, дпк је 
табеларни приказ прегледа ппаснпсти и щтетнпсти у Прилпгу 2.  

 Ппсебни здравствени услпви: 
                       Захтева се важећа санитарна коижица.  

                                            Санитарне прегледе пбављати на сваких щест месеци. 

Прилпг 1. 
 

Назив средства кпмада СРПС ЕН 
Рпк трајаоа 

(месеци) 
Карактеристике средстава 

Защтитна пбућа- 
Ципеле 

1 
SRPS EN ISO 
13287:2014 

12 

 
Ппрема за 
лишну защтиту – 
 Пбућа – птппрнa на клизаое  

Защтитне 
термпптппрне 

рукавице 
1 пар 

SRPS EN 
407:2007 

Дп пщтећеоа 
Защтитне рукавице прптив 
ппаснпсти пд тпплпте. 

Защтитне 
рукавице 

2 пара 

SRPS 
Z.B1.024:19

63 
 

Дп пщтећеоа 
Защтитне рукавице пд синтетишке 
гуме. Защтита руку пд дпдира са 
впдпм. 

 

Прилпг 2
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5.2.15. Раднп местп: ЧИСТАЧИЦА 

1. Ппдаци п раднпм месту: 

Стручна спрема (квалификација): Пснпвнп пбразпваое  

Шкплска спрема (занимаое):  

Ппсебни услпви:  

 
Ппдаци п изврщипцима на раднпм месту: 

Брпј 
Заппслених: 

Мушкараца: Жена: Труднице: <18 18-21 Инвалиди: 

14 / 14 / / / / 

 

Ппис 
 ппслпва 
 и радних 
задатака 

 Пдржава хигијену у прпстпријама и санитарним швпрпвима; 

 Пдржава шистпћу двприщта и изнпси смеће; 

 Приjављуjе сва пщтећеоа и кварпве на инсталациjама и инвентару; 

 Прати стаое залиха пптрпщнпг материјала за пптребе пдржаваоа шистпће; 

 Заједнишки шисте двприщте, травоаке испред щкпле и негују засад у 

травоаку, негују цвеће у щкплскпј згради; 

 Пдржаваое и шищћеое санитарних швпрпва;  

 Чисте и старају се п прпхпднпсти трптпара испред щкпле, двприщта и 

степенищта за време снежних падавина;  

 Пдржавају цвеће у щкпли и щкплскпм двприщту; 

 Пдржавају и шисте инвентар и другу ппрему кпјпм рукују или се налазе у 

прпстпријама кпје пдржавају; 

 Пријављују пщтећеоа и кварпве на инсталацијама, инвентару и другпј 

ппреми дпмару и секретару; 

 Пбављају курирске ппслпве; 

 Дежурају на свпјим теренима, шувају ппрему, учбенике и пдећу ушеника дпк 

су у щкпли; 

 Дужна  је да се придржава свих пдредби Закпна п безбеднпсти и здрављу 

на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др 

закпн) и да се стара п примени пдредби пвпга Закпна. 
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2.Местп рада и дужина временскпг ангажпваоа: 

Редни 
брпј 

Местп рада (радне тачке): 
Пријентаципна дужина раднпг 
ангажпваоа: 

1. 
Радна прпстприја-Прпстприје Пснпвне щкпле 
“Светпзар Милетић“ Врбас 

80 % раднпг времена 

2. 
Радна прпстприја- Круг и двприщте Пснпвне 
щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас 

20 % раднпг времена 

Лпкација: Светпзара Маркпвића брпј 55 Врбас. 

3.Режим рада и пдмпра: 

Раднп време:    
Ппнедељак —петак 06:00-20:00 шаспва.  
Прва смена 06:00-13:00 шаспва, друга смена 13:00-20:00 шаспва. 
Субптпм и недељпм се не ради. 
 
 

Пунп  Непунп  Скраћенo Прекпвременп 
Прерасппдела 

раднпг 
врмена 

Нпћни рад 
Сменски 

рад 

X / / / X / X 

 
Пдмпр: 

У тпку рада Дневни  Недељни  Гпдишои 

30 мин 16 шаспва Пп закпну п раду Пп закпну п раду 

 

 

4.Ппрема за рад кпју заппслени кпристи на раднпм месту: 

 
 Средства за пдржаваое хигијене 

 Усисиваш 

 Метла 

 Крпе 

 Кпфа и чпгер 

 Четке и пращкп 

 Стплпви и стплице 

 Мердевине 

 

5.Услпви на раду: 

 
Услпви рада у пбављаоу ппслпва на раднпм месту Чисташица  пдгпварају врсти ппслпва кпји се 
пбављају. 
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6.Примене мере заштите: 
 
6.1. Пбука заппслених се врщи пре ппшиоаоа рада, накпн сваке прпмене раднпг места, накпн 
прпмене технплпщкпг ппступка и увпђеоа нпве ппреме за рад и перипдишнп на местима са 
ппвећаним ризикпм: 

 Заппслени је псппспбљен за безбедан и здрав рад. 
 Заппслени је псппспбљен из пбласти защтите пд ппжара. 

 
6.2. За раднп местп Чисташица се преппрушује за защтиту пд прљавщтине и пращине 
кприщћеое Раднпг мантила, дпк су предвиђена следећа средства и ппреме лишне защтите: 
 Защтитна пдећа - Прслук 
 Защтитна пбућа- Клпмпе 
 Защтита пбућа- Ципела 
 Защтитне рукавице 
 Защтитне рукавице 

 
6.3. Технишкп-технплпщка защтита: 

На раднпм месту Чисташица су примеоене прпписане мере безбеднпсти и здравља на раду. 
 

6.4. Хигијенскп-санитарна защтита: 
 Санитарни швпр је у склппу ппслпвнпг пбјекта. 

 Ппстпји шајна кухиоа и прпстприја за пдмпр. 
 
6.5. Медицинскп-психплпщка защтита: 
 Претхпдни преглед:   / 
 Перипдишни преглед:   / 
 Режими узимаоа исхране:  1 пбрпк у тпку раднпг времена 
 Режим узимаоа тешнпсти:  пп пптреби 
 На видним местима су ппстављени прмарићи за прву ппмпћ, кпји треба да се редпвнп 

кпнтрплищу и дппуоавају пп пптреби. 

 

6.6. Защтите пд ппжара 
 Пбјекат ппседује унутращоу хидрантску мрежу у истпм  су ппстављени и рушни 

апарати за гащеое ппжара типа  C6 и С9. 

 

7.Снимаое и анализа физичких и психпфизиплпшких захтева раднпг места: 

Тел.активнпсти 
Трајаое у тпку раднпг времена: 

Нема <30% >30% 
Брпј 

часпва 
Наппмена: 

Стајаое   X 2.5  

Седеое X     

Кретаое   X 3  

Принудни 
пплпжај 

 X  0.5  

Пеоаое и 
силажеое 

 X  1.5  
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Неппседна прпцена физишкпг пптерећеоа: 

Тежина рада 

I лак II средое тежак III тежак IV врлп тежак 

 
X   

 

Рад са теретпм: 

Маса терета (кг) 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<8% <30% >30% Минута Наппмена: 

5  X  90  

 
Рад са екранпм: 

Назив екрана 
Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Сати  Наппмена: 

/      

 

Рад са хемијским средствима: 

Назив хемијскпг 
средства 

Трајаое у тпку раднпг времена 

<15% <50% >50% Минута Наппмена: 

Средства за шищћеое 
и пдржаваое 

 X  120 
Приликпм 

пдржаваое 
хигијене 

 
Ритам рада: слпбпдан, услпвљен (наметнут),kпмбинпван 
Карактер рада: претежнп статишан, претежнп динамишан, kпмбинпван 
 

Карактеристике (пспбине) личнпсти 
према захтеву раднпг места 

Пптребан степен израженпсти 

Мали Прпсечан 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Ппщта интелектуална сппспбпст  X   

Специјална интелектуална сппспбнпст X    

Сппспбнпст разумеваоа мех. пднпса  X   

Сппспбнпст разумеваоа прпстпрних 
пднпса 

X    

Разумеваое и праћеое симбпла  X   

Сппспбнпст кпнцентрације (пажое)  X   

Емпципнална стабилнпст X    

Пдгпвпрнпст  X   

Спцијална адаптација (прилагпдљивпст) X 
 

  

Кппперактивнпст X 
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Неппсредна прпцена психпфизиплпщкпг пптерећеоа: 

Елементи психпфизиплпшкпг 
пптерећеоа 

Степен израженпсти 
Кпментар 

Мали Прпсечни 
Изнад 

прпсека 
Врлп 
виспк 

Рад у сменама 
 

X    

Динамика радне активнпсти  X    

Мпнптпнија радне активнпсти X 
 

   

Психпсензпрнп пптерећеое 
 

X    

Психпмптпрнп пптерећеое  X    

Мeнталнп пптерећеое X 
 

   

Емпципналнп пптерећеое X     

 
  
 
 

8.Листа ппаснпсти и штетенпсти на раднп месту: 
 
Табела 1. Листа ппаснпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив ппаснпсти Ппследице 
(E) 

Верпватнпћа 
(P) 

Учесталпст  
(F) 

 Механичке ппаснпсти 

06 

Друге ппаснпсти кпје се мпгу 
ппјавити кап механишки извпри 
ппаснпсти- пад прибпра за 
пдржаваое хигијене 
(ппсекптине, угруваое) 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 

06 
Ппаснпст пд сапбраћајне 
несреће 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји, али 
малп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6) (0,5) (6) 

 Ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у вези са карактеристикама раднпг места 

07 

Ппасне ппврщине- ппврщине 
са кпјима заппслени дплазе у 
дпдир, а кпје имају пщтре 
ивице 

Пзбиљне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(3) (3) (6) 

10 
Мпгућнпст клизаоа или 
спптицаоа приликпм кретаоа 
у раднпм прпстпру 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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13 

Утицаји услед пбављаоа 
прпцеса рада кприщћеоем 
непдгпварајућих или 
неприлагпђених метпда рада -
приликпм кприщћеоа  
мердевина 

 
Пзбиљне 

 
Мпгуће 

 
Ппвременп 
(недељнп) 

(3) (3) (3) 

 Ппаснпсти кпје се ппјављују кпришћеоем електричне енергије 

 
16 

Ппаснпст пд индиректнпг 
дпдира – кпнтакта са металним 
масама кпје у слушају квара 
мпгу дпћи ппд наппн 

Вепма 
пзбиљне 

Ппстпји,али 
самп 

верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

(6)           (0.5) (6) 

 
 
 
 
 
Табела 2. Листе щтетнпсти на раднпм месту: 

Шифра Назив штетнпсти 
Ппследице 

(Е) 

Верпватнпћа 

(P) 

Учесталпст 

(F) 

 Штетнпсти кпје настају или се ппјављују у прпцесу рада 

21 

Хемијске щтетнпсти-пращина 

приликпм пдржаваое хигијене 

раднпг прпстпра  

Пзбиљне Мпгуће 
Редпвнп 

(дневнп) 

(3) (3) (6) 

 

24 

 

Штетни утицај микрпклиме 
ниске температуре, влажнпст 
ваздуха- приликпм пдржаваоа 
двприщта Пснпвне щкпле 
“Светпзар Милетић“ Врбас 

Мале Мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(1) (3) (6) 

29 

 
Друге щтетнпсти кпје се 
ппјављују у раднпм прпцесу-
рад са впдпм 

Знатне 
Ппстпји, али 

самп 
верпватнп 

Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (0.5) (6) 

 Штетнпсти кпје прпистичу из психичких и психпфизиплпшких наппра 

 

30 

Наппри или телеснп 

напрезаое- рушнп ппдизаое и 

пренпщеое терета 

         Знатне Мпгуће 
Редпвнп 

(дневнп) 

(2) (3) (6) 
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31 
Нефизиплпщки пплпжај тела-

дугптрајнп стајаое и хпдаое 

Знатне Мпгуће 
Редпвнп 

(дневнп) 

(2) (3) (6) 

34 
Штетнпсти везане за 
прганизацију рада – рад у 
сменама 

Знатне Малп мпгуће 
Редпвнп 
(дневнп) 

 

(2) (3) (6) 

 
 
Табела 3. Прпцена ризика за идентификпване ппснпсти и щтетнпсти: 

Шифра 
Преппзнати 

(идентификпвани) 
ризик 

Нивп ризика 
R=ExPxF Кпрективне мере 

Нивп ризика 
R=ExPxF 

E P F R E P F R 

 
06 

 

Друге ппаснпсти 
кпје се мпгу 
ппјавити кап 
механишки извпри 
ппаснпсти- пад 
прибпра за 
пдржаваое 
хигијене 
(ппсекптине, 
угруваое) 

2 3 6 36 1 1 3 6 18 

06 
Ппаснпст пд 
сапбраћајне 
несреће 

6 0.5 6 18 2 2 0.5 6 6 

07 

Ппасне ппврщине-
ппврщине са 
кпјима заппслени 
дплазе у дпдир, а 
кпје имају пщтре 
ивице 

3 3 6 54 3 

 
 
 

1 
 
 
 

 
 

2 
 
 

6 12 

 
10 

Мпгућнпст 
клизаоа или 
спптицаоа 
приликпм 
кретаоа у раднпм 
прпстпру 

2 3 6 36 4 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

6 

 
 
 

12 

13 

Утицаји услед 
пбављаоа 
прпцеса рада 
кприщћеоем 
непдгпварајућих и 

3 3 3 27 5 2 3 3 18 
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неприлагпђених 
метпда рада-
приликпм 
кприщћеоа  
мердевина 

 
16 

Ппаснпст пд 
индиректнпг 
дпдира – кпнтакта 
са металним 
масама кпје у 
слушају квара мпгу 
дпћи ппд наппн 

6 0.5 6 18 6 
 
 

3 

 
 

0.5 

 
 

6 

 
 

9 

 
21 

Хемијске 
щтетнпсти-
пращина 
приликпм 
пдржаваое 
хигијене раднпг 
прпстпра 

3 3 6 54 7 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 

24 

Штетни утицај 
микрпклиме ниске 
температуре, 
влажнпст ваздуха- 
приликпм 
пдржаваоа 
двприщта Пснпвне 
щкпле “Светпзар 
Милетић“ Врбас 

1 3 6 18 8 1 2 6 12 

29 

Друге щтетнпсти 
кпје се ппјављују у 
раднпм прпцесу-
рад са впдпм 

2 0.5 6 6 9 1 0.5 6 3 

 
 
 

30 

Наппри или 
телеснп 
напрезаое - рушнп 
ппдизаое и 
пренпщеое терета  

2 3 6 36 1 
 
 

2 

 
 

1 

 
 

6 

 
 

12 

 
31 

Нефизиплпщки 
пплпжај тела-
дугптрајнп стајаое 
и хпдаое 

2 3 6 36 10 
 

2 
 

1 
 

6 
 

12 

34 

Штетнпсти везане 
за прганизацију 
рада – рад у 
сменама 

2 3 6 36 11 2 1 6 12 
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              9. Мере за кпнтрплу и птклаоаое ризика: 
 
1.  
Ппаснпсти кпје мпгу да настану услед рушнпг пренпщеоа терета-ппсекптине, мпгу се свести на 
минимум услед придржаваоа следећих мера: 
 Приликпм рушнпг пренпщеоа терета, терет да буде равнпмернп расппређен. 
 Укпликп предмети кпји се пренпсе имају пщтре ивице пптребнп је та места защтитити 

ппстављаоем пдгпварајуће защтите (нпр. тканине).  
 
Услед рушнпг ппдизаоа и пренпщеоа терета пптребнп је да се заппслени на раднпм месту 
Чистaшицa придржава следећих мера: 
 Терет увек ппдизати из пплпжаја шушоа, а на исти нашин га и спущтати. А тп све у циљу 

спрешаваоа ппвреде леђа и кишме, 
 Када се терет ппдиже из нискпг пплпжаја кплена треба да буду савијена, а леђа 

исправљена, 
 Најтежи деп тела држату уз телп, 
 Придржавати се упустава за безбедан рад приликпм рушнпг пренпщеоа терета. 

Старпснп дпба заппслених 
Највећа дпзвпљена маса терета (кг) 

Мушкарци Жене 

15 дп 19 гпдина 35 10 

Пд 19 дп 45 гпдина 50 25 

Вище пд 45 гпдина 40 15 

 
У слушају када се не мпже избећи рушнп ппдизаое терета, пбезбедити да кумулативна маса 
терета кпју заппслени ппдижу не прелази следеће вреднпсти: 

 
Дужина 

нпшеоа (м) 

Учесталпст 
нпшеоа 
(мин-1) 

Кумулативна маса 
 

(kг/мин) (kг/х) (кг/8х) 

≤ 1 8 120 7.200 10.000 

 > 1 ≤ 2 5 75 4.500 10.000 

> 2 ≤ 4 4 60 3.000 10.000 

> 4 ≤ 10 2 30 1.500 10.000 

> 10 ≤ 20 1 15 750 6.000 

 
2.  
Чистaшицa, у тпку пбављаоа курирских ппслпва је у сапбраћају увек излпжена ризику пд 
сапбраћајне несреће збпг лпщих временских услпва пута, гужви, других ушесника у сапбраћају.  
Ризик се дпдатнп ппвећава са дужинпм впжое, кратким перипдима пдмпра, неприлагпђенпм 
брзинпм, кпнзумираоем алкпхпла и другп.  
Мпгуће ппследице у слушају сапбраћајнпг удеса су механишке ппвреде типа тупих удара, 
птвпрене ране, прелпми кпсти, кпнтузије меких ткива и унутращоих пргана, ппвреде главе 
(пптрес мпзга, крвављеое унутар лпбаоске дупље) и у најгпрем слушају смртна ппвреда. 
 Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је:   
 Пдржаваое и прпвере технишке исправнпсти впзила; 
 Стриктнп ппщтпваое сапбраћајних прпписа; 
 Прилагпђаваое впжое услпвима на путу. 
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3. 
Чистaшицa приликпм пдржаваоа хигијене, треба да пбрати пажоу  на ппасне  ппврщине у  
Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас (пплице, избпшине кап и делпве кпји щтрше), 
стплпве,стплице, кпје представљају ппаснпст пд механишких ппвреда, пбратити пажоу и на 
делпве намещтаја (птвпрени прпзпри, врата пд прмара, фипке и ивице стплпва, ивице табле). 
Ппсебну пажоу пбратити на стаклене и металне ппврщине (мпгућнпст ппсекптина). 
 
4. 
 Хпдници и пстале прпстприје у склппу Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас, кап и 

двприщте и прпстпр испред Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас мпра да буде 
уреднп, шистп, псветљенп. 

 Кпристити канте за пдлагаое билп кпг птпада. 
 Избегавајте тршаое степеницама и увек кпристите степенищне пграде. 
 Пдмах известите п ппдпвима, пградама и степенищтима кпји се налазе у лпщем стаоу. 
 Избегавајте клизаое и саплитаое, крећите се пажљивп и избегавајте скакаое, 

кпрашајте сппрп, кратким кпрацима, кпристите ципеле кпје се не клизају, крећите се 
пбележеним путевима за пещаке, не хпдајте прекп неравних, прљавих, замащћених и 
мпкрих ппврщина кап и ппврщина кпјима је неппхпдна ппправка. 

 Приликпм кретаоа кпристите пбућу адекватну услпвима на раду. 
 Ппсебну пажоу  пбратити на евентуалне препреке, каблпве, степенищта, рещеткасте 

ппдпве, прпмене нивпа ппда. 
5. 
Чистaшицa ппвременп кпристи мердевине, приликпм пдржаваоа хигијене стаклених ппврщина 
и прпзпра, где ппстпји ппаснпст пд пада услед лишне непажое, неисправнпсти ппдних пблпга, 
непажое других лица или изненадне пкплнпсти. 
 Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је: 
 Примена прганизаципних мера ради смаоиваоа ризика и оегпвпг држаоа ппд 

кпнтрплпм; 
 Забраоенп је кпристити прирушна и импрпвизпвана спредства за рад на висини или 

ппвищеоу, за рад и прилаз привременпм раднпм месту кпристити прпписнп 
ппстављене мердевине; 

 Ппрезнп прпверити стабилнпст мердавина пре кприщћеоа; 
 Забраоенп је ступати на непбезбеђене ппврщине на висини прекп 2м; 
 Пбавезна упптреба защтитних средства; 
 Кпнтрплисати исправнпст мердевина пре саме упптребе. 

 
6. 
 Ппаснпст пд дпдира делпва ппреме кпји мпгу у слушају квара дпћи ппд наппн увек ппстпји, али 
је верпватнпћа врлп мала. При раду заппслени кпристи разне уређаје и ппрему кпја се напаја 
прекп електришне енергије. Збпг малпг брпја прикљушних места, заппслени мпрају да кпристе 
разделнике наппна. Разделници (прпдужени каблпви) најшещће су такп ппстављени да се 
налазе на путевима кретаоа или ппд стплпм у зпни дпхвата нпгу. Оихпв пплпжај је најшещће 
тещкп приступашан и реткп се шисти пд нагпмилане пращине. Лпщ кпнтакт утикаша уређаја са 
разделникпм или искљушиваое уређаја из разделника ппд наппнпм ствара искру кпја мпже 
бити узрпшник ппжара. Из тпг разлпга сваки развпдни прмар кпји напаја ппслпвни прпстпр 
мпра имати пбележен прекидаш (склппку) за искљушеое електришне енергије у акцидентним 
ситуацијама. 
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Квалитет разделника наппна шестп није адекватан услпвима ппд кпјима се кпристи, щтп мпже 
дпвести дп препптерећеоа наппјнпг кабла, оегпве дефпрмације и краткпг сппја, кпји мпже 
изазвати ппвреде заппслених, пщтећеое ппреме или уређаја и врлп шестп настанак ппжара. 
Узрпк несреће мпже бити и непдгпварајући систем защтите пд индиректнпг дпдира делпва 
ппд наппнпм. Услед непдгпварајуће защтите или великпг птппра уземљеоа у слушајевима 
квара краткпг сппја неће дпћи дп реагпваоа защтите (прегпреваое псигураша или избациваое 
аутпматске склппке), такп да металнп кућищте ппреме или уређаја кпји се напаја, мпже дпћи 
ппд наппн и узрпкпвати несрећу. Пвакви узрпци најшещће дпвпде дп трагишних ппследица 
(рана, ппекптина, смртнпг исхпда). Узрпци несрећа су шестп и грещке при рукпваоу или у 
кпнструкцији, при шему ппд пдређеним услпвима мпже дпћи дп и дп распрснућа и пдлетаое 
делпва и шестица збпг грещака у кпнструкцији ппреме или уређаја. 
 
Ризик је вепма мали, али да би се ипак пратип пптребнп је: 
 перипдишна кпнтрпла исправнпсти електришне инсталације, 
 пдржаваое и прпвера технишке исправнпсти средстава и ппреме за рад, 
 правилнп расппделити пптерећеоа пптрпщаша кпји се напајају из разделника наппна. 

Разделнике ппставити такп да се не налазе на правцима и путевима кретаоа, ни исппд 
нпгу заппсленпг, 

 кпристити самп разделнике са декларисаним квалитетпм (бар-цпд), 
 придржавати се упутстава прпизвпђаша ппреме, 
 перипдишна псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад у кпјима је ппсебна 

пажоа ппсвећена кприщћеоу електришне енергије. 
 
7.  
Приликпм пдржаваоа хигијене у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас кпристити 
адекватну крпу кпја не распрщује пращину, већ је апспрбује. Крпу редпвнп прати приликпм 
шищћеоа. Кпристити усисиваше намеоене пдржаваоу ппслпвнпг прпстпра. Накпн шищћеоа и 
праоа кпристити крему за руке. Приликпм рада са хемијским средствима придржавати се 
упустава прпизвпђаша, а хемијска средства шувати на ппсебнпм (издвпјенпм) месту. У слушају 
да средствп дпспе у впду или се прпгута, пбратити се најближем дпму здравља, и ппнети 
етикету са средства са спбпм. 
 
 
8. 
Чистaшицa је излпжена  щтетнпм климатскпм утицају (ниским температурама), приликпм 
шищћеоа и пдржаваоа прпстпра - двприщта испред Пснпвне щкпле “Светпзар Милетић“ Врбас 
у зимскпм перипду. Кап ппследице мпгу да се ппјаве прехладе и пбпљеоа респиратпрних 
пргана у зимскпм перипду. 
Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребнп је: 
 Кприщћеое пдеће и пбуће у складу са временским услпвима, 
 Заппсленима је пптребнп дати на кприщћеое прслук, услед ниских температура, 
 Зими ппвремени бправак у пдгпварајуће загрејанпј прпстприји, 
 Лети кпнзумираое дпста тешнпсти пбпгаћене минералима, зими тпплих напитака, 
 Лети шещће паузе. 
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9. 

Приликпм рада са впдпм пбавезна је упптреба лишних защтитних средстава-гумених рукавица. 

Пп мпгућству, кпристити млаку впду за праое и шищћеое. Избегавати дугптрајни рад и кпнтакт 

са впдпм, правити шещће паузе. 

 

 

10. 

Чистaшицa je збпг прирпде ппсла принуђена на дугптрајнп стајаое, пеоаое и силажеое, щтп 

представља нефизиплпщки пплпжај тела.  

Да би се спрешила пщтећеоа здравља заппсленпг неппхпднп је: 

 Накпн дужег стајаоа правити краће паузе у тпку рада када гпд је тп мпгуће, 

 У близини раднпг места имати стплицу на кпјпј заппслени мпже да седне и пдмпри, 

 Ппжељнп је нпсити анатпмски пбликпвану и удпбну пбућу. 

 

 

11. 

Да би се щтетнпсти везане за прганизацију рада-рад у сменама, свеле на минимум, пптребнп 

је да заппслени прганизује свпје слпбпднп време, да на ппсап дпђе пдмпран. 

Да би се ризик држап ппд кпнтрплпм пптребна је: 

 Примена прганизаципних мера (ппдела ппсла); 

 Расппдела раднпг времена и пдмпра какп би се пставилп дпвпљнп времена за пдмпр 

и рекуперацију заппсленпг (слпбпдни дани, преппрушује се и рекреативни пдмпр); 

 Ппдела смена, такп да један заппслени не ради увек исту смену, већ да врщи рптацију 

са другим заппсленима. 

 

 

 

                10. Пцена раднпг места: 
 
Анализпм ппаснпсти и щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини и прпцеоиваоем ризика 
утврђенп је следеће: 

Раднп местп:  

ЧИСТАЧИЦА  

није раднп местп са ппвећаним ризикпм 
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11.Утврђиваое начина и мера за птклаоаое, смаоеое или спречаваое ризика: 

 
 Преглед и испитиваоа електишних и грпмпбранских инсталација:    
                     Електришне инсталације сваке треће гпдине. 

              Грпмпбранске  инсталације у зависнпсти пд нивпа  защтите пд атмпсферскпг 
пражоеоа. 

 Преглед и испитиваоа ппреме за рад: 
                           Визуелни преглед пд стране заппсленпг пре и ппсле кприщћеоа ппреме за рад. 
 Преглед и испитиваоа услпва радне пкплине:    

                            Микрпклима сваке треће гпдине у зимскпм и у летоем перипду. 
                            Псветљеое сваке треће гпдине. 
 Пбезбеђиваое, пдржаваое и испитиваое средстава и ппреме за лишну защтиту на 

раду у складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
кприщћеоу средстава и ппреме за лишну защтиту на раду ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008 
и 101/2018), у наставку је дат табеларни приказ защтитних средстава у Прилпгу 1, дпк је 
табеларни приказ прегледа ппаснпсти и щтетнпсти у Прилпгу 2.  

 Ппсебни здравствени услпви: 
                           Не захтевају се. 

 

Прилпг 1 

Назив средства кпмада СРПС EН 
Рпк 

трајаоа 
(месеци) 

Карактеристике средстава 

Защтитна 
пдећа- Прслук 

1 
SRPS EN 

14058:2010 

Пп 
пптреби 

 

Защтитна пдећа 
-Пдевни предмети кпји щтите пд 
хладнпће у пкплини. 

 
Защтитна 

пбућа- Клпмпе 

 
1 

 
SRPS EN ISO 
13287:2014 

 
12 

Ппрема за лишну защтиту – 
 Пбућа - птппрнa 
на клизаое 

Защтита пбућа- 
Ципела 

1 
SRPS EN ISO 
13287:2014 

12 
Ппрема за 
лишну защтиту – 
 Пбућа – птппрнa на клизаое 

Защтитне 
рукавице 

1 пара 
SRPS EN 

511:2010 
Дп 

пщтећеоа 

Приликпм пдржаваоа хигијене у 
кругу щкпле, защтита пд 
хладнпће. 

Защтитне 
рукавице 

2 пара 
SRPS 

Z.B1.024:1963 
 

12 

Защтитне рукавице пд синтетишке 
гуме. Защтита руку пд дпдира са 
впдпм, хемикалијама и 
средствима за пдржаваое 
хигијене. 

   Прилпг 2.
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ПРЕГЛЕД ППАСНПСТИ И ШТЕТНПСТИ  КПЈЕ ЗАХТЕВАЈУ КПРИШЋЕОЕ СРЕДСТАВА И/ИЛИ ППРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ  

ППАСНПСТИ И ШТЕТНПСТИ  ЗА ДАТП РАДНП МЕСТП 
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6. План мера за птклаоаое, смаоиваое или спречаваое ризика  
 
6.1. Пбавеза псппспбљаваоа заппслених и перипдична пбнављаоа псппспбљаваоа 

 

Ппслпдавац је дужан да изврщи псппспбљаваое заппсленпг за безбедан и здрав рад: 
 
 Кпд засниваоа раднпг пднпса, пднпснп премещтаја на друге ппслпве;  
 Приликпм увпђеоа нпве технплпгије или нпвих средстава за рад; 
 Кпд прпмене прпцеса рада кпји мпже прпузрпкпвати прпмену мера за безбедан и 

здрав рад. 
 
Ппслпдавац  је дужан да заппсленпг у тпку псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад уппзна са 
свим врстама ризика на ппслпвима на кпје га пдређује и п кпнкретним мерама за безбеднпст и 
здравље на раду у складу са актпм п прпцени ризика. 
 
Псппспбљаваое за безбедан и здрав рад заппсленпг мпра да буде прилагпђенп 
специфишнпстима оегпвпг раднпг места. 
 
Акп ппслпдавац пдреди заппсленпм да истпвременп пбавља ппслпве на два или вище радних 
места, дужан је да заппсленпг псппспби за безбедан и здрав рад на свакпм пд радних места. 
Припрему и спрпвпђеое псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад врщи ангажпванп лице за 
безбеднпсти и здравље на раду. 
 
Псппспбљаваое се врщи тепретски и практишнп. У склппу тепретскпг дела се заппслени 
инфпрмище п свим ризицима везаним за оегпвп раднп местп, са нарпшитим псвртпм на 
кпрективне мере кпје су предузете или се предузимају да се ти ризици елиминищу или смаое 
на прихватљив нивп.  
 
У склппу практишнпг дела се пбавезнп пдлази дп раднпг места заппсленпг и демпнстрирају му 
се правилне метпде рада на средствима за рад. Пбавезнп му се ппказују сва ппасна места и 
нашини защтите на средствима за рад (защтитне направе, защтитни уређаји). Детаљнп му се 
пбјасни упутствп за рукпваое и пдржаваое, а нарпшитп упутствп за безбедан и здрав рад за 
сва средства за рад кпја кпристи. Прпграм псппспбљаваоа прави ппслпдавац. 
 
Накпн дпнпщеоа акта п прпцени ризика сви заппслени се псппспбљавају са аспекта ризика 
везаних за оихпва радна места.  
Псппспбљаваое заппслених кпји су расппређени на радна места са ппвећаним ризикпм  треба 
ппнављати једнпм гпдищое, а пбавезнп укпликп се дпгпди кплективна, вепма тещка или 
смртна ппвреда. 
Наведенп псппспбљаваое врщи именпванп лице за безбеднпст и здравље на раду кпд 
ппслпдавца. 
Пптребнп је тепријски и практишнп псппспбити заппслене за пружаое прве ппмпћи. 
Пптребнп је сваке три гпдине пбавити пбуку из защтите пд ппжара за све заппслене. Практишна 
прпвера се пбавља једнпм гпдищое. Пбуку мпже да врщи струшна устанпва или пвлащћенп 
лице са лиценцпм за пбављаое ппслпва ЗПП. 
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6.2.  Превентивни и перипдични преглед и испитиваоа ппреме за рад 
 
Превентивним и перипдишним прегледима и испитиваоима ппреме за рад прпверава се и 

утврђује да ли су на ппреми за рад кпја се кпристи у прпцесу рада, примеоене мере 

безбеднпсти и здравља на раду утврђене прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду, 

технишким прпписима, стандардима и упутствима прпизвпђаша. 

Прегледе и испитиваое ппреме за рад врщи правнп лице са лиценцпм за пбављаое ппслпва 

прегледа и испитиваоа ппреме за рад. 

Превентивни прегледи и испитиваоа ппреме за рад пбављају се пре ппшетка кприщћеоа, 

пднпснп пре даваоа на упптребу заппсленима, ппсле рекпнструкције или хаварије, кап и пре 

ппшетка рада на нпвпм месту рада акп је ппрема премещтена са једнпг на другп 

местп.Перипдишни преглед и испитиваое пд стране пвлащћене устанпве се врщи у 

прпписаним рпкпвима према Правилнику п ппступку прегледа и испитиваоа ппреме за рад и 

испитиваоа услпва радне пкплине, Акту п прпцени ризика и упутству прпизвпђаша. Дпбијени 

струшни налаз се шува дп ппнпвнпг прегледа. 

Заппслени кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла   “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 
55 Врбас кпристе ппрему за рад кпја ппдлеже перипдишнпм прегледу у складу са Правилникпм 
п ппступку прегледа и испитиваоа ппреме за рад и испитиваоа услпва радне пкплине 
("Службени  гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр. и 114/2014 и 102/2015). 
 
 

Редни 
брпј 

 
Ппрема за рад и лпкација 

Рпкпви 
перипдичнпг 

прегледа 

 
Надлежнп лице/ устанпва 

1. 

Вентил сигурнпсти  
Прпизвпђаш: КПЛПС 
Гпдина прпизвпдое:/ 
Фабришки брпј:180-К-18 
Називни птвпр/називни притисак 
40/16 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдина 
Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 
испитиваое ппреме за рад 

2. 

Вентил сигурнпсти  
Прпизвпђаш: КПЛПС 
Гпдина прпизвпдое:/ 
Фабришки брпј:181-К-18 
Називни птвпр/називни притисак 
40/16 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдина 
Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 
испитиваое ппреме за рад 

5. 

Гприпник 
Прпизвпђаш: Weishaupt 
Тип: Л7З 
Фабришки брпј:3017607 
Гпдина прпизвпдое:1987 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдина 
Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 
испитиваое ппреме за рад 
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6. 

Гприпник 
Прпизвпђаш: Weishaupt 
Тип: Л7З 
Фабришки брпј:3017608 
Гпдина прпизвпдое:1987 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдина 
Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 
испитиваое ппреме за рад 

7. 

Кптап на гас 
Прпизвпђаш: BAXI 
Тип: ЛУНА ХТ 1.650 
Фабришки брпј: 92290251 
Гпдина прпизвпдое: 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдине 
Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 
испитиваое ппреме за рад 

8.  

Кптап на гас 
Прпизвпђаш: BAXI 
Тип: ЛУНА ХТ 1.650 
Фабришки брпј: 92290262 
Гпдина прпизвпдое: 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдине 

Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 

испитиваое ппреме за рад 

9. 

Кптап на гас 
Прпизвпђаш: BAXI 
Тип: ЛУНА ХТ 1.650 
Фабришки брпј: 83990396 
Гпдина прпизвпдое: 
Лпкација: Светпзара Маркпвића 55 
Врбас 

1 гпдине 

Правнп лице са 

пдгпвпрајућпм лиценцпм за 

испитиваое ппреме за рад 
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6.3. Превентивна и перипдична испитиваоа услпва радне пкплине  

 

Превентивним и перипдишним испитиваоима услпва радне пкплине прпверава се и утврђује да ли 
су на раднпм месту у раднпј пкплини примеоене мере безбеднпсти и здравља на раду утврђене 
прпписима у пбласти безбеднпсти и здравља на раду, технишким прпписима и стандардима. 
 
Испитиваоа пбухватају: 
 
 Микрпклиму (температура, брзина струјаоа и релативна влажнпст ваздуха); 
 Псветљенпст;  
 Физишке щтетнпсти (бука, вибрације и щтетна зрашеоа – псим јпнизујућих зрашеоа); 
 Хемијске щтетнпсти (гаспви, паре, димпви и пращине); 
 Биплпщке щтетнпсти (гљивице, бактерије, вируси). 

 
Испитиваоа микрпклиме врще се на радним местима у раднпј пкплини у кпјпј се пбавља прпцес 
рада, пднпснп у кпјпј се заппслени крећу, или задржавају дуже пд два сата у тпку радне смене. 
Испитиваоа микрпклиме врще се у летоем и у зимскпм перипду, а не врще се у прпстпријама у 
кпјима технплпщки ппступак захтева пдређене климатске услпве. Испитиваое микрпклиме у 
летоем перипду врщи се када је сппљна температура изнад 25 степени, а у зимскпм перипду када 
је сппљна температура исппд  5 степени. 
 
Испитиваое услпва радне пкплине мпже да врщи правнп лице са лиценцпм за пбављаое ппслпва 
испитиваоа услпва радне пкплине. 
 
Испитиваое псветљенпсти на раднпм месту у раднпј пкплини врщи се у складу са прихваћенпм 
метпдплпгијпм испитиваоа и мереоа псветљенпсти, прпписима у пбласти безбеднпсти и здравља 
на раду, технишким прпписима и стандардима. 
 
Превентивна испитиваоа услпва радне пкплине пбављају се у рпку пд щест месеци пд ппшетка рада 
раднпг, пднпснп технплпщкпг, прпцеса, рекпнструкције пбјекта у кпм се пбавља радни прпцес 
(уређаја за грејаое, вентилацију или климатизацију, и сл.) или замене технишких капацитета кпјима 
се меоају услпви рада.  
Перипдишна испитиваоа услпва радне пкплине пбављају се на раднпм месту у раднпј пкплини у 
рпку пд три гпдине пд дана претхпднпг испитиваоа. 
 
 
Пптребнп је изврщити испитиваое услпва радне пкплине за зимски и летои перипд у Пснпвнпј 
щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас. 
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6.4. Лична заштитна средства 

 
 
Ради защтите прганизма и делпва тела, лицима кпја су за време рада излпжена пдређеним 
врстама ппаснпсти и щтетнпсти стављају се на распплагаое лишна защтитна средства пднпснп 
ставља се на распплагаое лишна защтитна ппрема, акп се дејствп ппаснпсти и щтетнпсти не 
мпже птклпнити другим мерама безбеднпсти и здравља на раду.   
Лица за безбеднпст и здравље на раду и неппсредни рукпвпдилац дужни су да уппзнају 
радника са нашинпм правилнпг кприщћеоа и пдржаваоа задужених лишних защтитних 
средстава (ЛЗС). 
Неппсредни рукпвпдилац радника дужан је привременп удаљити радника са пбављаоа рада, 
пднпснп забранити му рад дп мпмента дпк не ппшне кпристити ЛЗС, укпликп радник пбавља 
рад без ЛЗС. 
Заједнишка лишна средства защтите мпрају се држати на приступашнпм месту за сваку смену 
рада. Пп упптреби заједнишких ЛЗС иста се враћају на свпје местп у шистпм, исправнпм и 
функципналнпм стаоу. 
 
Лица за безбеднпст и здравље на раду сашиоавају списак радника и кпнкретних пптреба 
лишних средстава защтите, требује, задужује и евидентира ппјединашна задужеоа радника. 
Евиденцију ппјединашних задужеоа лишних средстава защтите, уз пптпис свакпг радника п 
пријему истих, шува именпванп лице за безбеднпст и здравље у Пснпвнпј щкпли “Светпзар 
Милетић“ Врбас.  
Лишна средства защтите, кпја се набављају и кпристе, мпрају бити пп квалитету и намени у 
складу са прпписаним стандардима. 
Пдећа, пбућа и другп, кпја су прпизведена ван прпписаних стандарда за лишна средства 
защтите, мпрају ппседпвати атест прпизвпђаша да се мпгу кпристити кап лишна средства 
защтите.      
Неппсредни рукпвпдилац радника и именпванп лице за безбеднпст и здравље кпд 
Ппслпдавца мпгу накпн увида у шиоенишнп стаое, прпдужити или скратити рпк трајаоа 
задужених ЛЗС. 
 
 
Кпд ппслпдавца Пснпвна щкпла  “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас, 
пбзирпм на прирпду ппсла заппслени су дужни да кпристе лишну защтитну ппрему за рад и тп 
на следећим радним местима: 
 

Редни 
брпј 

Раднп местп Лична заштитна средства Наппмена 

1. 
Дпмар/мајстпр 
пдржаваоа 

Защтитна пдећа- Прслук 
Защтитна пбућа- Ципеле 
Защтитне рукавице кпје щтите 
пд механишкпг ризика 
Защтитне рукавице кпје щтите 
пд тпплпте 
Защтитна кабаница 
Защтитне напшаре са бпшнпм 
защтитпм  
Лишна защтита- Ппрема за 
защтиту пшију и лица тпкпм 
завариваоа и српдних ппступака 

Свакпдневна 
кпнтрпла нпщеоа 

лишне защтитне 
ппреме пд стране 

Ппслпдавца 
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Защтитна пдећа кпја се 
упптребљава приликпм 
завариваоа и српдних прпцеса 
Защтитне рукавице за 
завариваше 
Защтитна  филтрирајућа 
пплумаска за защтиту пд 
шестица (пп пптреби) 

2. Кувар / Ппсластишар 

Защтитна пбућа-Ципеле 
Защтитне термпптппрне 
рукавице 
Защтитне рукавице- Защтита 
руку пд дпдира са впдпм 

Свакпдневна 
кпнтрпла нпщеоа 

лишне защтитне 
ппреме пд стране 

Ппслпдавца 

3. Сервирка 

Защтитна пбућа-Ципеле 
Защтитне термпптппрне 
рукавице 
Защтитне рукавице- Защтита 
руку пд дпдира са впдпм 

Свакпдневна 
кпнтрпла нпщеоа 

лишне защтитне 
ппреме пд стране 

Ппслпдавца 

4. 
Чисташица  

Защтитна пдећа - Прслук 
Защтитна пбућа- Клпмпе 
Защтита пбућа- Ципела 
Защтитне рукавице- Защтита пд 
хладнпће 
Защтитне рукавице- Защтита 
руку пд дпдира са впдпм, 
хемикалијама и средствима за 
пдржаваое хигијене 

Свакпдневна 
кпнтрпла нпщеоа 

лишне защтитне 
ппреме пд стране 

Ппслпдавца 

 

 

Наппмена:  
Ппред  гпре наведених средстава и ппреме за лишну защтиту, преппрушује се и кприщћеое и 
упптреба радне пдеће. Чистачица  Радни мантил, Кувар/ ппсластичар, Сервирка - кецеља и 
марама-капа, Дпмар/мајстпр пдржаваоа - Раднп пделп, кап и упптреба капе кпја щтити пд 
хладнпће у зимскпм перипду. (Детаљније у тачки 6.4., Лична заштитна средства). 
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6.5. Заштита пд ппжара 

 
Пбавеза ппслпдавца је да редпвнп врщи кпнтрплнп испитиваое и сервисираое превпзних и 

пренпсних ватрпгасних апарата и псталих ватрпгасних средстава и ппреме кпјима распплаже у 

складу са упутствпм прпизвпђаша апарата, пднпснп ппреме (Слика 43). 

Запаљиви материјал не мпже се складищтити на прпстпру кпји није удаљен најмаое 6 метара 

пд пбјекта или дела пбјекта, укпликп технишким прпписима није другашије пдређенп.  

 У пбјектима и прпстпријама у кпјима се ускладищтава и држи запаљиви и други материјал 

мпрају се пбезбедити слпбпдни прплази и прилази справама и уређајима за гащеое ппжара.  

Ппслпдавац Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас је 

дужан  да сваке три гпдине испита електришну инсталацију у свпјим ппслпвним прпстпријама. 

Ппслпдавац Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас 

(пднпснп пдгпвпрнп лице или лице кпје је пнп пвластилп) дужнп је  да раднике уппзнају са 

ппаснпстима пд ппжара на раднпм месту, мерама, упптребпм средстава и ппреме за гащеое 

ппжара, ппступкпм у слушају ппжара, кап и са пдгпвпрнпщћу збпг непридржаваоа прпписаних 

или налпжених мера защтите пд ппжара. 

Према закпну п Защтити пд ппжара ("Сл. Гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 

- др. закпн) пснпвна пбука из пбласти защтите пд ппжара прганизује се за све заппслене пдмах 

пп ступаоу на рад, а најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на рад.  

Заппслени су дужни да присуствују пбуци и прпвери знаоа из пбласти защтите пд ппжара и да 

се у раду придржавају прпписаних упутстава, уппзпреоа, забрана, мера защтите пд ппжара, 

кап и да у слушају ппжара приступе гащеоу ппжара. 

Oбавеза ппслпдавца је да врши:  

 Перипдишан преглед прптивппжарних апарата на сваких 6 месеци, 

 Сервисираое и пуоеое апарата накпн сваке упптребе, 

 Замена делпва у слушају дијагнпзе квара приликпм перипдишнпг прегледа. 

 
 

Слика 43.  Апарат за гашеое ппжара 
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6.6. Прва ппмпћ 

Према Правилнику п нашину пружаоа прве ппмпћи, врсти средстава и ппреме кпји мпрају бити 
пбезбеђени на раднпм месту, нашину и рпкпвима псппспбљаваоа заппслених за пружаое 
прве ппмпћи ("Сл. гласник РС", бр. 109/2016 ) кпд свих радпва, без пбзира на брпј заппслених 
лица, мпра ппстпјати прмарић или пренпсива тпрба снабдевена санитетским материјалпм и 
средствима за пружаое прве ппмпћи (Слика 44). 
 
У пвпм акту прецизира се да je Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 
Маркпвића 55 Врбас у пбавези да пбезбеди пружаое прве ппмпћи, псппспби пдгпварајући 
брпј радника за пружаое прве ппмпћи и пбезбеди средства за пружаое прве ппмпћи 
узимајући у пбзир прпцеоене ризике, технплпщки прпцес, прганизацију, прирпду и пбим 
прпцеса рада, кап и брпј заппслених кпји ушествују у прпцесу рада, брпј радних смена, брпј 
лпкацијски пдвпјених јединица, ушесталпст ппвреда на рад и удаљенпст дп најближе 
медицинске устанпве.  
 
Правилник прецизира да прва ппмпћ мпра бити дпступна свакпм заппсленпм тпкпм раднпг 
времена, у свим сменама и на свим лпкацијама. Такпђе, за пружаое прве ппмпћи мпраће бити 
псппспбљени какп щефпви, такп и најмаое два прпцента пд укупнпг брпја заппслених у једнпј 
раднпј смени.  
Ппслпдавац има пбавезу да пбезбеди да у свакпј смени или на раднпм месту с ппвећаним 
ризикпм пд ппвреда, буде присутан најмаое један заппслени кпји има заврщенп пснпвнп 
псппспбљаваое за пружаое прве ппмпћи. Такпђе, пвим дпкументпм тражи се да сви радници 
знају кпји је радник псппспбљен за пружаое прве ппмпћи.  
 
Један прмарић за прву ппмпћ, у кпјем мпрају бити кпмпреса пд газе, стерилне газе, каликп 
завпји, лепљиви фластери на кптуру, лепљиви фластери с јастушићем, трпугап марама, 
сигурнпсна игла, маказе са запбљеним врхпм, рукавице за једнпкратну упптребу, памушна 
вата, нејпднп антисептишкп средствп за кпжу, дпвпљан је за 20 заппслених.  
 
Уместп у прмарићу за прву ппмпћ, целпкупан материјал мпже се налазити и у пренпсивпј 
тпрби. Какп се ппвећава брпј заппслених, такп се ппвећава и пптреба за брпјем прмарића или 
пренпсивих тпрби за прву ппмпћ. 
Радници кпји раде на радним местима с ппвећаним ризикпм мпрају бити псппспбљени да 
сами себи ппмпгну укпликп им стаое тп дпзвпљава. Пни али и други радници кпји буду пд 
стране ппслпдавца изабрани за пружаое правне ппмпћи мпрају прпћи тепријску и практишну 
наставу у складу са прпцеоеним ризицима на раднпм месту, а прпграм пбухвата щест, 
пднпснп 12 щкплских шаспва акп је реш п радним местима с ппвећаним ризикпм пд ппвреда. 
  
На свакпм прмарићу прве ппмпћи у Пснпвнпј щкпли  “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 
Маркпвића 55 Врбас, се налази знак црвенпг крста и пзнашене адресе и брпјеви телефпна 
најближе службе хитне ппмпћи и здравствене устанпве, најближе пплицијске станице и 
ватрпгасне службе, кап и имена радника пдређених и псппспбљених за пружаое прве ппмпћи. 
У свакпм прмарићу за прву ппмпћ треба да се налази упутствп за рукпваое средствима за 
пружаое прве ппмпћи и краткп упутствп п нашину пружаоа прве ппмпћи при ппвредама и 
наглим пбпљеоима радника на раду. 
Прмарић за прву ппмпћ мпра бити закљушан. Кљуш се мпра налазити кпд лица кпје је 
псппспбљенп и пдређенп за пружаое прве ппмпћи у пднпснпј раднпј смени и не сме се 
изнпсити ван прганизације пднпснп места где се извпде радпви. Резервни кљуш мпра се 
налазити кпд рукпвпдипца пдељеоа. 
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Заппслени кпји су пдређени и псппспбљени за пружаое прве ппмпћи: 
 Дущан Вагић 
 Ивана Ускпкпвић 
 Александра Димитрпв 
 Марина Перпвић 

 

САДРЖАЈ КПМПЛЕТА ПРВЕ ППМПЋИ 

У зиднпм прмарићу или пренпсивпј тпрби за пружаое прве ппмпћи се мпрају налазити самп 

средства и ппрема кпја су за тп намеоена, а нарпшитп: 

1) Стерилна кпмпреса пд газе – ппјединашнп пакпваое 10 х 10 цм (5 кпм.); 
2) Стерилна газа пп 1/4 м – ппјединашнп пакпваое 80 х 25 цм (5 кпм.); 
3) Стерилна газа пп 1/2 м – ппјединашнп пакпваое 80 х 50 цм (5 кпм.); 
4) Стерилна газа пп 1 м – ппјединашнп пакпваое 80 х 100 цм (5 кпм.); 
5) Каликп завпј 10 цм х 5 м (5 кпм.); 
6) Каликп завпј 8 цм х 5 м (5 кпм.); 
7) Лепљиви фластер на кптуру 2,5 цм х 5 м (2 кпм.); 
8) Лепљиви фластер са јастушићем (1 кутија); 
9) Трпугла марама велишине100 х 100 х 140 цм (5 кпм.); 
10) Игла сигурница (5 кпм.); 
11) Маказе са запбљеним врхпм (1 кпм.); 
12) Рукавице за једнпкратну упптребу, пар (5 кпм.); 
13) Памушна вата, 100г (2 кпм.); 
14) Нејпднп антисептишкп средствп за кпжу, 100 мл (1 кпм.); 
15) Спецификација садржаја (1 кпм.) 
 

 
 

Слика 44. Прмарић за прву ппмпћ 
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7. Закључак  

7.1.   Сва радна места на кпјима је извршена прпцена ризика: 

1.Раднп местп: Директпр 
2.Раднп местп: Ппмпћник директпра 
3.Раднп местп: Наставник разредне наставе у пдељеоу  
4.Раднп местп: Наставник разредне наставе у прпдуженпм бправку 
5.Раднп местп: Наставник предметне наставе 
6.Раднп местп: Стручни сарадник - Педагпг 
7.Раднп местп: Стручни сарадник - Психплпг 
8.Раднп местп: Стручни сарадник - Библиптекар 
9.Раднп местп: Секретар 
10.Раднп местп:  Диплпмирани екпнпмиста за финансијскп – рачунпвпдствене ппслпве 
11.Раднп местп: Референт за финансијскп рачунпвпдствене ппслпве 
12.Раднп местп: Дпмар – мајстпр пдржаваоа 
13.Раднп местп:Кувар / Ппсластичар 
14.Раднп местп: Сервирка 
15. Раднп местп: Чистачица 

 

7.2.   Радна места кпја су утврђена кап радна места са ппвећаним ризикпм 

 

Укпликп се на раднпм месту ризици не мпгу елиминисати или држати ппд кпнтрплпм на 

данащоем нивпу сазнаоа и технплпгије сматра се да је таквп местп са ппвећаним ризикпм. 

 
 

ПРПЦЕНПМ РИЗИКА КПД ППСЛПДАВЦА  
ПСНПВНА ШКПЛА “СВЕТПЗАР МИЛЕТИЋ” ВРБАС 

ЈЕ УТВРЂЕНП ДА НЕМА РАДНИХ 
 МЕСТА СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ 
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7.3.   Припритет у птклаоаоу ризика 

 
 Пд сущтинскпг је знашаја да се утврде припритети међу мерама кпје ће се предузети у циљу 
елиминисаоа или превенције ризика. Приликпм утврђиваоа припритета узета је у пбзир 
тежина ризика, мпгуће ппследице несрећнпг слушаја, мпгући брпј жртава и пптребан рпк за 
предузимаое мера защтите. 
 

1. Ппслпдавац је дужан да изврщи псппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад у 
склппу кпга ће заппслени бити уппзнати са кпнкретним ризицима везаним за оихпва 
радна места кап и нашинима да се исти смаое или елиминищу (у складу са 
Правилникпм п евиденцијама у пбласти безбеднпсти и здравља на раду) .  

                                  Пспба задужена за птклаоаое недпстатака: Славища Лубурић, директoр 
                                  Рпк: Накпн дпнпщеоа Акта п прпцени ризика. 
 

2. Ппслпдавац је дужан да редпвнп врщи перипдишне прегледе и испитиваое 
електришних инсталација у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 
Маркпвића 55 Врбас у складу са пвим Актпм п прпцени ризика, Закпнпм п безбеднпсти 
и здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др 
закпн), Правилникпм п технишким нпрмативима за електришне инсталације нискпг 
наппна („Службени лист СФРЈ“, бр.53/88 и 54/88 - испр. и „Службени лист СРЈ“, брпј 
28/95) и Закпнпм п защтити пд ппжара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 
87/2018 и 87/2018 - др. закпни). 

                              Пспба задужена за птклаоаое недпстатака: Славища Лубурић, директoр 
                        Рпк: У складу са пвим Актпм п прпцени ризика и гпре ппменутим 
Правилникпм и Закпнима. 
 
 

3. Ппслпдавац је дужан да редпвнп врщи перипдишне прегледе и испитиваое 
грпмпбранских инсталација у Пснпвнпј щкпли “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара 
Маркпвића 55 Врбас у складу са пвим Актпм п прпцени ризика, Правилникпм п 
технишким нпрмативима за защтиту пбјеката пд атмпсферскпг пражоеоа   ("Службени  
лист СРЈ", бр. 11/96)  и Закпнпм п защтити пд ппжара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 
20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закпни). 
                     Пспба задужена за птклаоаое недпстатака: Славища Лубурић, директoр 
                     Рпк: У складу са пвим Актпм п прпцени ризика и гпре ппменутим 
Правилникпм и Закпнпм. 

 
4. Ппслпдавац је дужан да редпвнп врщи перипдишне прегледе ппреме за рад, кап и да 

изврщи испитиваое услпва радне пкплине за зимски и летои перипд  у Пснпвнпј 
щкпли  “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас у складу са пвим 
Актпм п прпцени ризика, Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на раду (“Службени 
гласник РС“ брпј 101/2005,  91/2015 и 113/2017 - др закпн), Правилникпм п ппступку 
прегледа и испитиваоа ппреме за рад и испитиваоа услпва радне пкплине ("Сл. 
гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015), Правилникпм п 
превентивним мерама за безбедан и здрав рад на раднпм месту ("Сл. гласник РС", бр. 
21/2009 и 1/2019). 
                       Пспба задужена за птклаоаое недпстатака: Славища Лубурић, директoр 

                               Рпк: У складу пвим Актпм п прпцени ризика и гпре ппменутим Закпнима и 
Правилницима. 
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5.  Врщити циљани лекарски преглед заппслених на следећим радним местима 
(Секретар, Диплпмирани екпнпмиста за финансијскп – рашунпвпдствене ппслпве, 
Референт за финансијскп рашунпвпдствене ппслпве), кпји раде са ппремпм са 
екранима дуже пд 4 (шетири) шаса дневнп, најмаое једнпм у три гпдине у складу са 
пвим Актпм п прпцени ризика и у складу са Правилникпм п превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад при кприщћеоу ппреме за рад са екранпм ("Службени гласниик 
РС", бр. 106/2009 и 93/2013). 

                                 Пспба задужена за кпрективне мере: Славища Лубурић, директoр 
                                   Рпк: У складу са Правилникпм п превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при кприщћеоу ппреме за рад са екранпм ("Службени гласниик РС", бр. 106/2009 и 
93/2013). 
 
 

6.  Заппслени на раднпм месту Кувар/ Ппсластишар и Сервирка, кпји имају дпдира са 
прехрамбеним прпизвпдима редпвнп слати на санитарне прегледе. 

                            Пспба задужена за кпрективне мере: Славища Лубурић, директoр 
                            Рпк: Ппсле претхпднпг, перипдишни санитарни преглед је на щест месеци. 

 
7. Пптребнп  је заппсленима пбезбедити и редпвнп пбнављати  ЛЗС у складу са пвим 

Актпм п прпцени ризика и свакпдневнп кпнтрплисати да ли се иста кпристе за 
пдређене радне активнпсти. (Детаљније у тачки 6.4. Лична заштитна средства). 

                                Пспба задужена за кпрективне мере: Славища Лубурић, директoр 
                                Рпк: Пре ступаоа на изврщаваое радних пбавеза. 
 
 

8. Кпристити исправне мердевине, двпкраке са атестпм пд прпизвпђаша, да су 
направљене у складу са прпписима, а визуелни преглед пд стране заппслених сваки 
дан. Чисташица сме да пере самп пне прпзпре и ппврщине, кпје мпже да дпхвати са 
мердевина.  

                         Пспба задужена за кпрективне мере: Славища Лубурић, директoр 
                                Рпк: Пре ступаоа на изврщаваое радних пбавеза. 
 
 

НАППМЕНА: 
Кпрективне мере кпје треба применити за пдређенп раднп местп дате су у ппглављу 5.2. уз 
свакп раднп местп на кпје се пднпсе. 

 
 

ЈАНУАР 2020. 
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7.4. Изјава ппслпдавца кпјпм савезује да ће применити све утврђене мере  за 

безбедан и здрав рад на радним местима и у раднпј пкплини у складу са актпм п 

прпцени ризика 

 

ИЗЈАВА 

На пснпву Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (“Службени гласник РС“ брпј 101/2005,  
91/2015 и 113/2017 - др закпн)   и Правилника п нашину и ппступку прпцене ризика на раднпм 
месту и у раднпј пкплини  ("Службени гласник РС", брпј 72/06, 84/06 - испр., 30/10 и 102/15), 
пдпбравам за примену пвај Акт п прпцени ризика на радним местима и у раднпј пкплини, кпји 
је израђен у складу са оима. 

Актпм п прпцени ризика на радним местима и у раднпј пкплини Ппслпдавца Пснпвна щкпла 
“Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас, дпкументује свпј систем 
управљаоа безбеднпщћу и здрављем на раду у складу са Закпнпм, ппдзакпнским актима и 
другим наведеним прпписима. 
 
Кап Ппслпдавац Пснпвна щкпла “Светпзар Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55 Врбас, 
преузимам пптпуну пдгпвпрнпст за примену свих мера на пствариваоу безбеднпсти и здравља 
на раду, утврђеним пвим Актпм. Пбавезујем се да ћу реализпвати оегпву примену у пракси, у 
складу са Закпнпм дефинисаним нашелима. 
 

 
 
 
  Ппслпдавац: 
                                        М.П.  
   

 

Врбас, 28.01.2020. гпдине  Славища Лубурић, директoр 
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8. Измене и дппуне прпцене ризика 

 

 Акт п прпцени ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини ппдлеже пптпунпј измени и 

дппуни накпн сваке кплективне ппвреде на раду са смртним ппследицама, кпја се дпгпди на 

раднпм месту и у раднпј пкплини ппслпдавца. 

 Акт п прпцени ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини ппдлеже делимишним 
изменама и дппунама (у делу кпји се пднпси на пдређенп раднп местп и с оим ппвезана 
радна места), и тп: 
 
 У слушају смртне ппвреде на раду и тещке ппвреде на раду; 
 У слушају ппјаве сваке нпве ппаснпсти или щтетнпсти, пднпснп прпмене нивпа ризика у 

прпцесу рада; 
 Када мере кпје се утврде за спрешаваое, птклаоаое или смаоеое ризика нису 

пдгпварајуће или не пдгпварају прпцеоенпм стаоу; 
 Када је прпцена заснпвана на ппдацима кпји нису ажурни; 
 Када ппстпје мпгућнпсти и нашини за унапређеое, пднпснп дппуну прпцеоених 

ризика; 
 Акт п прпцени ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини ппдлеже пптпунпј или 

делимишнпј измени или дппуни и на пснпву налпжене мере инспектпра рада. 
 
Прпцена ризика на раднпм месту и раднпј пкплини ппдлеже пбавезнпј ревизији и прегледу, 
накпн сваке смртне, кплективне или тещке ппвреде на раду кпја се деси на тпм раднпм месту и 
у раднпј пкплини. 
 
Преглед и ревизију акта п прпцени ризика кпд Ппслпдавца Пснпвна щкпла “Светпзар 
Милетић“ Врбас,  Светпзара Маркпвића 55, Врбас, ппред напред наведених услпва п изменама 
и дппунама, врщити у складу са Закпнпм п безбеднпсти и здравља на раду. 
 

 

  Ппслпдавац: 

                                        М.П.  

   

Врбас, 28.01.2020. гпдине  Славища Лубурић, директoр 
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