РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Београд, 2019. године

САДРЖАЈ:

1. УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ......................................... 3
2. ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ ............................................................................ 3
2.1 Акти које је донело Министарство .................................................................. 3
2.2 Акти које је донела Влада ................................................................................. 3
2.3 Акти у припреми ................................................................................................ 4
2.4 Други Акти ......................................................................................................... 4
3. АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ .......................................................................... 5
3.1 Преглед повреда на раду према претежној делатности послодавца ............. 5
3.2 Преглед повреда према броју запослених код послодавца............................ 7
3.3 Преглед повреда на раду према извору повреде............................................. 7
3.4 Преглед повреда на раду према узроку повреде ............................................. 8
3.5 Преглед повреда на раду према природи повреде .......................................... 9
3.6 Преглед повреда на раду према повређеном делу тела................................ 10
3.7 Преглед повреда на раду према дану у седмици .......................................... 10
3.8 Преглед повреда на раду према старосној доби повређеног-е у тренутку
када је претрпео-ла повреду.................................................................................. 11
3.9 Преглед повреда на раду према полу ............................................................. 11
3.10 Републички фонд за здравствено осигурање .............................................. 12
3.11 Кривични поступак ........................................................................................ 12
3.12 Прекршајни поступак .................................................................................... 14
4. УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ ............................................................... 18
4.1 Стручни испити ................................................................................................ 18
4.1.1 Стручни испити за обављање послова безбедности и здравља на раду
и послова одговорног лица ............................................................................... 18
4.1.2 Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта
и стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова .. 19
4.2 Лиценце у области безбедности и здравља на раду ..................................... 20
4.3 Мишљења ......................................................................................................... 21
5. САРАДЊА НА МЕЂУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ............... 22
5.1 Сарадња на међународном нивоу................................................................... 22
5.2 Процес придруживању ЕУ .............................................................................. 22
5.3 Сарадња на националном нивоу ..................................................................... 23
6. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ......................................................................... 24
6.1 Едукација у области безбедности и здравља на раду ................................... 24
6.2 Национална признања из области безбедности и здравља на раду ............ 25
6.3 Ликовни конкурс „Мени су моја безбедност и здравље баш важни” ......... 26
6.4 Такмичење „Безбедност и здравље на раду свуда око нас”......................... 26
6.5 Манифестације ................................................................................................. 27
7. САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ........................................... 28

2

1. УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
У складу са одредбама члана 60. Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон), Управа за
безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: Управа) као орган у саставу
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике
Србије има основну обавезу да се стара о хармонизацији – усаглашавању
прописа са прописима ЕУ и МОР-а, прикупља и анализира податке о повредама
на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама
које утичу на здравље запослених, врши надзор над радом правних лица и
предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припрема предлоге решења
за издавање и одузимање лиценци, организује саветовања, врши едукацију
запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и
др., објављује различите материјале и информише јавност о стању у области
безбедности и здравља на раду, подстиче образовање и развијање културе рада у
области безбедности и здравља на раду, стара се о додели националних
признања у области безбедности и здравља на раду и организује полагање
стручних испита.
У Управи је запослено осам лица, и то:
- 1 државни службеник на положају;
- 6 државних службеника (2 дипл. правника и 4 дипл. инжењера);
- 1 намештеник за административно-техничке послове.
2. ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ
2.1 Акти које је донело Министарство
У 2018. години припремљени су и донети следећи прописи:
1. Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова у
области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, број 16/18);
2. Правилник о изменама и допунама Правилника o превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени
гласник РС”, број 101/18);
3. Правилник о изменама и допуни Правилника o превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на
раду („Службени гласник РС”, број 101/18);
4. Правилник o изменама и допуни Правилника о садржају и начину
издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу
(„Службени гласник РС”, број 106/18).
2.2 Акти које је донела Влада
1. Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за
период од 2018. до 2022. године са Акционим планом за њено спровођење
(„Службени гласник РС”, број 96/18);
2. Уредба о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на
раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”,
број 98/18).
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2.3 Акти у припреми
1. Нацрт закона о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност
и здравље у пољопривреди;
2. Правилник o изменама и допунама Правилника о програму, начину и
висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова одговорног лица;
3. Правилник о изменама и допунама Правилника o превентивним
мерама за безбедан и здрав рад на радном месту.
2.4 Други Акти
1. Решење о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и
здравље на раду („Службени гласник РС”, број 3/18);
2. Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност и
здравље на раду („Службени гласник РС”, број 3/18);
3. Решење о образовању Радне групе за припрему Нацрта закона о
осигурању од повреда на раду и професионалних болести, број: 011-0000063/2018-01 од 22.11.2018. године.
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3. АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ
На основу одредбе члана 7. Правилника о садржају и начину издавања
обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу („Службени
гласник РС”, бр. 72/06, 84/06-исправка, 4/16 и 106/18), послодавци су доставили
Управи укупно 10.404 извештаја о повредама на раду и 3 извештаја о
професионалним обољењима. Број повреда на раду према тежини приказан је у
Табели 1.
Табела 1
Смртне повреде на раду
Тешке повреде на раду
Тешке повреде (при доласку, одласку са посла)
Лаке повреде
Укупно:

7
788
522
9.087
10.404

Управа је извршила анализу укупно 795 повреда на раду (7 смртних и
788 тешких повреда на раду) које су се догодиле у 2018. години на радном
месту. Тешке повреде које су се догодиле при доласку и одласку са посла нису
предмет ове анализе.
Подаци су анализирани и приказани табеларно и графички према
следећим категоријама:
1) Претежна делатност послодавца;
2) Број запослених код послодавца;
3) Извор повреде;
4) Узрок повреде;
5) Природа повреде;
6) Повређени део тела;
7) Дан у седмици када се догодила повреда;
8) Старосна доб повређеног/е у тренутку када је претрпео/ла повреду на
раду;
9) Пол повређеног/е.
3.1 Преглед повреда на раду према претежној делатности послодавца
У 2018. години број тешких и смртних повреда на раду према претежној
делатности послодавца приказан је у Дијаграму 1.
Највећи број повреда на раду забележен је у делатностима прерађивачке
индустрије (27,17%), здравствене и социјалне заштите (8,81%), трговине на
велико и трговинe на мало, поправке моторних возила и мотоцикала (8,68%) и
саобраћаја и складиштења (8,18%).
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Дијаграм 1
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3.2 Преглед повреда према броју запослених код послодавца
Број повреда на раду према броју запослених код послодавца приказан је у
Табели 2.
Табела 2
Број запослених
<10
10-50
50-100
100-500
>500
без података
Укупно:

број
25
85
69
221
388
7
795

%
3.14
10.69
8.68
27.80
48.81
0.88
100.00

Према достављеним подацима, највећи број повреда у 2018. години
догодио се код оних послодаваца који запошљавају више од 500 запослених
(48,81%), као и код послодаваца који имају од 100-500 запослених (27,80%).
3.3 Преглед повреда на раду према извору повреде
Дијаграм 2

Преглед повреда на раду према извору повреде
16

9 33 15

103
46
44
346
150

5
2

26
Постројења
Машине и уређаји
Превозна средства
Транспортна средства
Електрични уређаји, справе, инсталације и алат
Скеле
Алат
Извори зависно од процеса рада
Објекти
Животиње и други учесници који се појављују као извори повреда запослених
Остали извори повреда запослених на раду
Без података
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3.4 Преглед повреда на раду према узроку повреде
Дијаграм 3

Преглед повреда на раду према узроку повреде
5
33

7 29

201

173

6
2

3
12

4
2

55

1
67

22
160

3
5
5

Неисправност средстава за рад
Неисправност, клизавост и закрченост пролаза и површина са којих се обавља рад
Неисправност заштитних ограда и других справа за заштиту од пада
Неисправност заштитних направа на опреми за рад
Смањење неодговарајућег осветљења
Неисправност заштите од случајног удара делова под напоном електричне енергије
Неисправност енергетских инсталација
Смањење заштите од високе или ниске температуре
Неисправност заштите од хемијских фактора радне средине
Неисправност сигурносних инструмената, апарата и уређаја на опреми за рад
Поремећај у технолошком процесу рада
Непримењена основна правила безбедности и здравља на раду
Извођење радне операције на начин противан правилима безбедности на раду
Извођење радне операције без употребе одговарајућег средства и опреме за личну заштиту на раду
Замор запосленог због тешког и прековременог рада или недовољно одмора
Лоша организација рада
Непримењена посебна правила безбедности на раду
Противправно деловање трећег лица
Виша сила
Без података
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Најчешћи узрок повреда на раду је неисправност, клизавост и закрченост
пролаза и површина с којих се обавља рад (25,28%), непримењивање, односно
непоштовање посебних правила безбедности на раду (21,76%) и извођење радне
операције на начин противан правилима безбедности на раду (20,13%) што је и
приказано у Дијаграму 3.
3.5 Преглед повреда на раду према природи повреде
Према природи повреда на раду, најчешће повреде су преломи (65,66%),
контузија и нагњечење (6,54%) и површинске повреде (5,03%) што је приказано
у Дијаграму 4.
Дијаграм 4

Преглед повреда на раду према природу повреде
13
10

1

67

11

7
49

52
40
35
11

31

522

Прелом
Ишчашење
Угануће и натегнуће
Остале ране
Површинска повреда
Контузија и нагњечење
Опекотина
Акутно тровање и интоксикација
Смрт, удар или опекотина услед дејства ел.енергије
Вишеструка повреда разне природе
Дављење и гушење
Унутрашње повреде
Остало
Без података
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3.6 Преглед повреда на раду према повређеном делу тела
Када се анализирају повреде на раду према повређеном делу тела
најчешће се дешавају повреде руке (45,03%), затим повреде ноге (30,69%) и
главе (6,92%). Преглед повреда на раду према повређеном делу тела приказан је
у Дијаграму 5.
Дијаграм 5

Повреде на раду према одређеном делу тела
317 12

55
106

Глава
Тело

244

Рука
Нога
Респираторни систем
Остало
Без података
358

3.7 Преглед повреда на раду према дану у седмици
Највећи број повреда на раду догодио се током понедељка (18,74%) и
уторкa (18,74%), а најмањи у данима викенда током суботе (9,18%) и недеље
(4,91%), што је приказано у Дијаграму 6.
Дијаграм 6

Преглед повреда на раду према дану у седмици
12
73

39

149

111
149
141
121

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

Без података
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3.8 Преглед повреда на раду према старосној доби повређеног-е у тренутку
када је претрпео-ла повреду
Према старосној доби повређеног највећи број повреда на раду (44,78%)
забележен је код запослених у старосном добу од 30 до 49 година и код старијих
од 50 година (41,38%), што је приказано у Дијаграму 7.
Дијаграм 7

Старосна доб повређеног
1

8

33

млађи од 18

од 18 до 24

68

329

од 25 до 29

356

од 30 до 49

старији од 50

без података

3.9 Преглед повреда на раду према полу
Када се анализира учесталост јављања повреда на раду у односу на пол
мушкарци (74,09%) се значајно више повређују него жене, што је приказано у
Дијаграму 8.
Дијаграм 8

Пол повређеног/е

206

589

Мушкарци

Жене
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3.10 Републички фонд за здравствено осигурање
Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање у периоду
јануар – децембар 2018. године регистровано је 40 смртних, 3719 тешких и
21920 лаких повреда на раду.
Републички фонд за здравствено осигурање у 2018. години покренуо је
14 поступка накнаде штете због повреда на раду и професионалних обољења.
3.11 Кривични поступак
У 2018. години о броју кривичних пријава поднетих тужилаштвима на
територији Републике Србије за непредузимање мера безбедности и здравља на
раду услед којих је дошло до смртних, тешких и колективних повреда на раду,
као и о исходима поступака по наведеним пријавама, Републичко јавно
тужилаштво извршило је анализу кривичних дела из чл.169. КЗ, 280. КЗ и 281.
КЗ, процесуираних у свим тужилаштвима на територији Републике Србије, и то:
- за кривично дело непредузимања мера заштите на раду из члана 169.
Кривичног законика из претходног периода нерешено је 15 пријава, укупно је
новопримљено 15 пријава, полиција и други државни органи поднели су 13
пријава, оштећени и остали поднели су 12 пријава и одбачена је 1 пријава;
- за кривично дело изазивање опасности необезбеђењем мера заштите на
раду из члана 280. Кривичног законика из претходног периода нерешено је 25
пријава, укупно је новопримљено 9 пријава, полиција и други државни органи
поднели су 15 пријава, 11 пријава поднели су оштећена лица и остали, одбачене
су пријаве против 10 лица, 1 пријава је решена опортунитетом и оптужена су 2
лица;
- за кривично дело непрописно и неправилно извођење грађевинских
радова из члана 281. Кривичног законика из претходног периода нерешене су 79
пријаве, укупно је новопримљено 21 пријава, полиција и други државни органи
поднели су 9 пријава, 18 пријава поднела су оштећена лица и остали и одбачена
је пријава против 1 лица.
Подаци о кривичним поступцима приказани су у Табели 3.
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остали
укупно одбачаја
од тога (риб. 8) пријава решена опортунитетом
оптужено лица

2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
15
5
8
3
9
1

25
9
12
3
1
10
10

79
21
7
2
1
17
1

119
45
24
13
5
36
12

1

1

одузимање возачке дозволе као главна казна
условне
судска опомена
мера безбедности као самостална

12
13
14
15
16
17

ослобађајуће
одбијајуће
споразум о признању кривичног дела

18

укупно

Подносиоци пријава

ослобођен од казне

рад у јавном интересу као главна

11

новчана казна као главна

затвор

оштећени

Укупно:
други државни органи

1

полиција

Непредузимање мера заштите на
раду - члан 169. КЗ
Изазивање опасности
необезбеђењем мера заштите на
раду - члан 280.КЗ
Непрописно и неправилно
извођење грађевинских радова члан 281. КЗ
укупно новопримљених пријава

Кривично дело
нерешене пријаве из претходног периода

Табела 3
Осуђујуће пресуде

19
20
21
22

2

2
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3.12 Прекршајни поступак
У Табели 4 приказани су обједињени подаци Министарства правде, за
све прекршајне судове у Републици Србији, о броју поднетих захтева према
Закону о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС),
броју решених предмета по основу поднетих захтева и изреченим новчаним
казнама, и то: број поднетих захтева у 2018. години, број решених предмета у
2018. години, број предмета у којима је изречена новчана казна у износима до
100.000 динара, од 100.000 до 1.000.000 динара и преко 1.000.000 динара и броју
предмета решених на други начин по Закону о прекршајима (опомена, одбачај
захтева, обустава, окривљени ослобођен одговорности).
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Табела 4

Прекршајни суд

Број поднетих
захтева у 2018 год.

Број решених
предмета у 2018 год.

Број предмета у којима је изречена
новчана казна у износу од:

до 100.000
Београд
Ваљево
Лазаревац
Лозница
Младеновац
Обреновац
Пожаревац
Смедерево
Панчево
Аранђеловац
Горњи Милановац
Јагодина
Крагујевац
Краљево

93
27
4
23
2
11
13
10
20
8
9
21
22

83
22
2
20
2
1
4
11
12
16
1
1
49
14

Решено на други
начин по Закону
о прекршајима
(опомена,
одбачај захтева,
обустава,
окривљени
ослобођен
одговорности)

5
11

од 100.000 до
1.000.000
10
6
1

преко
1.000.000

10
1
2
3
2
6
1
1
11
7

2
2
7

1
6

1

68
5
1
10
1
1
2
5
8
3

37
1

15

Крушевац
Нови Пазар
Параћин
Пожега
Пријепоље
Рашка
Сјеница
Трстеник
Чачак
Ужице
Врање
Зајечар
Лесковац
Неготин
Ниш
Пирот
Прешево
Прокупље
Бачка Паланка
Бечеј
Вршац
Зрењанин
Кикинда
Нови Сад
Шабац
Рума
Сента

62
23
5
6
3
16

18
18
1
2
1
5

12
4

36
23
17
15
9
14
2
55
27
6
11
7
11
7
17
26
52
18
27
17

27
3
14
18
5
10
2
49
18
6
6
15
17
3
13
17
58
15
24
3

23

2
2

4
12
1
1

1
1

5

1
4
3
6
9
10

1
2
2
3

5
7
8

9
2
5
1
6
1

4
5
15
7
4
2

3
6
12
3
5
1

4

1

3
1
7
11
2
4
2
31
6
1
2
7
3
6
6
31
5
15
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Сомбор
Сремска
Митровица
Суботица
Укупно:

6
10
113
904

12
54
672

3
19
212

6
30
138

6

3
5
316
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4. УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ
4.1 Стручни испити
4.1.1 Стручни испити за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова
одговорног лица
Управа је у 2018. години запримила 798 пријава за полагање стручног испита за
обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица.
У складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова полагања
стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова
одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/14, 126/14, 111/15 и 113/17 –
др. закон), Управа је организовала полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду за 597 кандидата и полагање стручног испита за
обављање послова одговорног лица за 21 кандидата, односно за укупно 618 кандидата.
Од укупног броја кандидата који су изашли на полагање, стручне испите са успехом је
положило 370 (59,87%) кандидата (Табела 5).
Табела 5
Број кандидата који су полагали стручни
испит о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на
раду и стручни испит за обављање послова
одговорног лица
(1)
618

Број кандидата
који је
положио испит

Проценат (%)

(2)
370

(3)
59,87

Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности
и здравља на раду укупно је полагало 597 кандидата, од којих је 349 кандидата
положило испит у целости што износи (58,46%), (Табела 6).
Табела 6
Број кандидата који су полагали стручни
Број кандидата
испит о практичној оспособљености за
који је
обављање послова безбедности и здравља на
положио испит
раду

Проценат (%)

(1)
597

(3)
58,46

(2)
349

У Дијаграму 9 приказан је број кандидата који је изашао на стручни испит за
обављање послова безбедности и здравља на раду према степену стручне спреме
пријављеног кандидата.
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Дијаграм 9

Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова прегледа и
провере опреме за рад укупно је полагало 16 кандидата. Број кандидата који је са
успехом положио стручни испит је 16 (100%).
Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова испитивања
радне околине укупно је полагало 5 кандидата. Број кандидата који је са успехом
положио стручни испит је 5 (100%).
4.1.2 Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта и стручни
испит за обављање послова координатора за извођење радова
Управа је у 2018. години запримила 49 пријава за полагање стручног испита за
обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање
послова координатора за извођење радова.
У складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова припреме и
полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и
стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова („Службени
гласник РС”, бр. 113/13, 57/14 и 111/15), Управа је организовала припрему за полагање
стручних испита за укупно 31 кандидата, а испит су успешно положили сви кандидати.
Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта је
положило 12 кандидата.
Стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова је
положило 19 кандидата.
У извештајном периоду Управа је донела:
- 4 решења о одбацивању пријаве за припрему за полагање стручног испита за
обављање послова координатора за извођење радова;
- 5 решења о одбијању пријаве за припрему за полагање стручног испита за
обављање послова координатора за извођење радова;
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- 2 решења о обустављању поступка полагања стручног испита за обављање
послова координатора за извођење радова;
- 1 решење о одбијању жалбе против решења Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања поводом пријаве за припрему за полагање
стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова.
4.2 Лиценце у области безбедности и здравља на раду
У 2018. години Управа је у складу са Правилником о условима и висини
трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља
на раду („Службени гласник РС”, број 16/18) припремила укупно 55 лиценци које
издаје министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
У Дијаграму 10 је приказан број издатих нових лиценци у 2018. години.
Дијаграм 10

Број издатих нових лиценци у 2018. години

6

9
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0
0

2

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду
Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад
Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине
Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине-биолошке штетности
Лиценца за обављање послова одговорног лица за преглед и проверу опреме за рад
Лиценца за обављање послова одговорног лица за испитивање услова радне околине

У Дијаграму 11 приказан је број обновљених лиценци у 2018. години.
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Дијаграм 11

Број обновљених лиценци у 2018.години
0 0
1

11

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду
Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад
Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине
Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине-биолошке штетности

Због промене пословног назива или седишта послодавца Управа је припремила
8 измена решења поводом претходно издатих лиценци.
У 2018. години појачан је надзор над радом правних лица и предузетника са
лиценцом у области безбедности и здравља на раду и извршен је 41 надзор при чему:
- код 43% правних лица наложене су мере за отклањање недостатака;
- код 5% правних лица забрањен је рад до испуњења услова;
- одузето је 9 лиценци због незаконитог рада, што чини 22% надзираних
субјеката;
- утврђено је да свега 30% ради у складу са законом.
4.3 Мишљења
У 2018. години Управа је издала 22 стручна мишљења за примену прописа у
области безбедности и здравља на раду, 5 мишљења на предлоге текста колективног
уговора код послодавца и 122 мишљења о предлозима других прописа (предлога,
закључака и извештаја и др.).
У извештајном периоду обрађено је 12 мишљења у вези са програмима
оспособљавања особа са инвалидитетом у складу са чланом 15. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13).
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5. САРАДЊА НА МЕЂУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ
5.1 Сарадња на међународном нивоу
Управа успешно сарађује са Европском агенцијом за безбедност и здравље на
раду у циљу размене знања, искустава и информација.
Поводом Кампање за 2018-2019. годину „Здрава радна места управљање
опасним супстанцама”, која се спроводи широм Европе, Управа је 26. јуна 2018. године
у Београду организовала радионицу како би мултинационалним компанијама које
послују у Републици Србији представила могућност успостављања сарадње са
Европском агенцијом за безбедност и здравље на раду.
Управа је у сарадњи са Европском агенцијом за безбедност и здравље на раду,
30. октобра 2018. године у Београду, организовала конференцију „Спречавање
излагању опасним супстанцама”. Конференцију је отворио министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања господин Зоран Ђорђевић, а на овом
догађају поред представника надлежног министарства, социјалних партнера и
Европске агенције за безбедност и здравље на раду, учествовали су представници
Министарства животне средине, Медицинског факултета Универзитета у Београду,
Института за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић, Центра за чистију
производњу Србије, Савезног министарства рада, социјалних питања, здравља и
заштите потрошача Републике Аустрије и представници компанија из Републике
Србије које превентивно управљају опасним материјама на радном месту.
У 2018. години настављена је сарадња са Међународном организацијом рада
узимајући у обзир њену улогу и допринос у остваривању модерног и ефикасног
система безбедности и здравља на раду. Сарадња са Међународном организацијом рада
је реализована кроз организацију радионице на тему „Извештај – Безбедност и здравље
на раду у грађевинарству у Републици Србији” која је одржана 3. октобра 2018. године
у Београду.
У циљу размене знања и искустава у области безбедности и здравља на раду, 1.
фебруара 2018. године закључен је Меморандум о сарадњи у области безбедности и
здравља на раду између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Републике Србије и Министарства рада, породице, социјалне политике и
једнаких могућности Републике Словеније. Управа је иницирала успостављање
сарадње у овој области са Руском Федерацијом и Републиком Турском како би се
сагледала могућност унапређења система безбедности и здравља на раду у Републици
Србији.
У сарадњи са Инспекторатом за рад припремљен је Twinning пројекат „Подршка
и унапређење безбедности и здравља на раду и инспекције рада у Републици Србији”
који ће се спроводити током 2019. и 2020. године.
5.2 Процес придруживању ЕУ
У оквиру процеса придруживања Републике Србије Европској унији Управа је
укључена у овај процес кроз учешће у раду преговарачких група, и то:
- Преговарачко поглавље 19 - СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И
ЗАПОШЉАВАЊЕ;
- Преговарачка поглавље 18 – СТАТИСТИКА;
- Преговарачко поглавље 3 - ПОСЛОВНО НАСТАЊИВАЊЕ И СЛОБОДА
ПРУЖАЊА УСЛУГА.
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У оквиру Преговарачког поглавља 19 Управа је радила на припреми Трећег
нацрта Акционог плана за постепено транспоновање правних тековина Европске уније
у законодавство Републике Србије, као и креирању неопходних капацитета за њихову
примену у свим областима које су обухваћене овим поглављем. Када је у питању
Преговарачко поглавље 18 – СТАТИСТИКА, Управа је припремила Правилник o
изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о
повреди на раду и професионалном обољењу којим је у национално законодавство
преузета методологија ESAW (Европска статистика о повредама на раду).
5.3 Сарадња на националном нивоу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Министарство државне управе и локалне самоуправе потписали су заједничку
иницијативу за унапређење система безбедности и здравља на раду у јединицама
локалне самоуправе. У оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Управа пружа стручну помоћ путем одржавања семинара,
радионица и консултација у циљу припреме кандидата за обављање послова лица за
безбедност и здравље на раду и израде акта о процени ризика. Циљ је да се
заједничким радом унапреди систем безбедности и здравља на раду кроз промоцију
друштвене одговорности свих чинилаца система безбедности и здравља на раду у циљу
остваривања добробити на раду, развијања културе превенције безбедности и здравља
на раду чиме се ствара здраво, напредно и модерно друштво, здрави запослени на
здравом радном месту.
Сарадња на националном нивоу остварује се и са другим министарствима и
институцијама пре свега кроз учешће у раду радних група и комисија у циљу решавања
појединачних питања из надлежности министарстава, и то: Стручној радној групи за
превентиву повређивања у саобраћају и рехабилитацију повређених у саобраћају коју
води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Радној групи за
израду Правилника о личној заштитној опреми коју води Министарство привреде;
Комисијама за стандарде Института за стандардизацију Србије (заштитна одећа,
заштитни шлемови, заштита слуха, заштита органа за дисање и заштита очију); Радној
групи за координацију активности на увођењу потребних образовних профила за
средњу стручну школу за потребе одбрамбене индустрије Србије и Војске Србије коју
води Министарство одбране; Заједничком телу за спровођење Конвенције о
прекограничним ефектима индустријских удеса коју води Министарство заштите
животне средине и Одбору за управљање програма унапређења ефикасности и
одрживости инфраструктуре који води Канцеларија Владе Републике Србије за
управљање јавним улагањима.
У сарадњи са Привредном комором Србије нарочита пажња је усмерена на
програм дуалног образовања имајући у виду на заједничке циљеве који се односе на
развијање свести о важности здравља и безбедности, што укључује безбедност и
здравље на раду.
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6. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
6.1 Едукација у области безбедности и здравља на раду
У циљу спровођења Правилника о програму усавршавања знања и другим
питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду
(,,Службени гласник РС”, број 108/17) и размене знања и искустава о актуелним
темама из области безбедности и здравља на раду Управа је извршила едукацију око
250 лица за безбедност и здравље на раду.
Тим поводом одржана су три семинара у Београду у просторијама
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и то: 2. фебруара
2018. године, 3. марта 2018. године и 25. маја 2018. године.
Стручно усавршавање лица за безбедност и здравље на раду спроводило се
према Програму који је обухватао следеће програмске области/целине, и то:
1) Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду – нови
прописи и примери добре праксе;
2) Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини – нови
прописи и примери добре праксе.
У оквиру стручног усавршавања посебна пажња је била посвећена питањима
која лицима за безбедност и здравље на раду стварају проблеме и недоумице у
свакодневној примени законских и подзаконских решења у пракси.
Поред стручног оспособљавања, Управа је учествовала и на манифестацијама
које су организовале друге институције и правна лица, и то:
- 06.02.2018. године – Обележавање 142 године постојања Црвеног крста
Србије, Црвени крст Србије, Београд;
- 19.02.2018. године – Панел дискусија „Безбедност и здравље на раду у
дуалном образовању”, Привредна комора Србије, Београд;
- 21.02.2018. године – Семинар „Безбедност и здравље на раду у локалним
компанијама и јавним установама и предузећима”, Општина Сврљиг;
- 26.02.2018. године – Семинар „Безбедност и здравље на раду”, Копаоник,
Међународни институт за примењено управљање знањем из Новог Сада;
- 02.03.2018. године – „Свечана академија Факултета заштите на раду у
Нишу”, Факултет заштите на раду у Нишу;
- 12.03.2018. године – Семинар „Нови прописи у области безбедности и
здрављу на раду”, РТБ Бор;
- 16.03.2018. године – „Нови прописи у области безбедности и здрављу на
раду и усавршавање знања лица за безбедност и здравље на раду”, НИС АД,
Нови Сад;
- 27.03.2018. године – „Нови прописи у области безбедности и здрављу на
раду и усавршавање знања лица за безбедност и здравље на раду”, Неготин;
- 19.04.2018. године – Научно-стручна конференција са међународним
учешћем „Безбедност и заштита здравља радника при извођењу
грађевинских радова”, Удружење за унапређење система безбедности и
заштите радника инфраструктуре Србије, Београд;
- 10.05.2018. године – Семинар „Едукација представника Удружења предузећа
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
Републике Србије”, Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом Републике Србије, Београд;
- 25.05.2018. године – Семинар „XXVI мајски сусрети заштите Србије – Шид
2018”, Удружење заштите на раду Шид, Шид;
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13 – 16.09.2018. године – Пета Међународна конференција „Професионалне
болести, повреде на раду, процена ризика и апсентизам”, Златибор,
Институт за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић;
08.09.2018. године – Државно такмичење у првој помоћи и реалистичком
приказу повреда, стања и обољења;
08.10.2018. године – Пета регионална међународна конференција
„Примењена заштита и њени трендови”, Златибор, Међународни институт за
примењено управљање знањем из Новог Сада;
18.10.2018. године – семинар „Безбедност радника на путевима”, Савез
самосталних путара Србије, Београд;
31.10.2018. године – Конференција „Безбедно и здраво радничко је право”,
Савез самосталних синдиката Србије, Београд;
20 – 21.11.2018. године – састанак у оквиру пројекта SENVIBE, Факултет
техничких наука у Новом Саду;
26.11.2018. године – састанак у оквиру пројекта Дуално образовање и обука
у Републици Србији, Привредна комора Србије;
06.12.2018. године – састанак „Систем безбедности и здравља на раду у
Руднику и флотација доо”, Рудник;
07.12.2018. године – Семинар „Презентација рада Управе за безбедност и
здравље на раду”, Синдикат радника грађевинарства и ИГМ Србије.

6.2 Национална признања из области безбедности и здравља на раду
Поводом обележавања 28. априла Светског дана безбедности и здравља на раду
и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији, Управа је у сарадњи са
Инспекторатом за рад и социјалним партнерима организовала Такмичење за доделу
националних признања из области безбедности и здравља на раду, и то: Повеља „28.
април” за правна лица/предузетнике у категорији до 250 и преко 250 запослених,
Плакета „28. април” и Похвалница „28. април”.
У категорији правних лица са више од 250 запослених. Добитници Повеље „28.
април” су:
1. Contitech Fluid Serbia doo, Суботица;
2. Хенкел Србија д.о.о., Београд;
3. „Радијатор-инжењеринг” доо, Краљево.
У категорији правних лица и предузетника са мање од 250 запослених
добитници Повеље „28. април” су:
1. „ЛАЗАР” д.о.о., Блаце;
2. Институт за вирусологију, вакцине и серуме „ТОРЛАК”, Београд;
3. EKOSTEP PELLET DOO, Петровац на Млави.
Добитници Плакете „28. април” су:
- Зоран Недељковић, Рудник и Флотација „Рудник” доо;
- СС БОФОС – Самостални синдикат запослених у банкама, осигуравајућим
друштвима и другим финансијским организацијама Србије;
- Удружење за безбедност и здравље на раду општине Житиште;
- Пoлитехничка школа, Крагујевац;
- Техничка школа „Иван Сарић”, Суботица.
Добитници Похвалнице „28. април” су:
- Одбор за безбедност и здравље на раду КБЦ „Др Драгиша Мишовић Дедиње”;
- Ружица Грабовац, АД „ИНСА” Индустрија сатова;
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- Ђорђе Трајковић, Knauf Insulation Serbia;
- Ненад Вељковић, Унисол д.о.о;
- Дејан Ивошевић, ПИК Бечеј АД.
6.3 Ликовни конкурс „Мени су моја безбедност и здравље баш важни”
Управа је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
организовала ликовни конкурс „Мени су моја безбедност и здравље баш важни” на
коме су учествовали ученици из система основног образовања из Републике Србије.
Циљ конкурса је био да ученици основних школа кроз ликовне радове покажу колико
им је важно да брину о сопственој безбедности и здрављу како им се не би догодило да
се повреде у школи, на рекреативној настави, у игри или код куће, као и да у свом
окружењу, уз помоћ наставника и родитеља, препознају опасности и сачувају
сопствено здравље.
На конкурсу су одабрана двадесет четири рада ученика из основних школа, и то:
- ОШ „Ђура Јакшић”, Турековац, издвојено одељење у Свирцу;
- ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин;
- ОШ „Стеван Мокрањац”, Кобишница;
- ОШ „Дубрава”, Књажевац;
- ШОСО „Мара Мандић”, Панчево;
- ОШ „Доситеј Обрадовић”, Пожаревац;
- ОШ „Чаки Лајош”, Бачка Топола;
- ОШ „Петар Кочић”, Темерин;
- ОШ „8. септембар”, Пирот.
- ОШ „8. октобар”, Власотинце;
- ОШ „НХ Синиша Николајевић”, Београд;
- ОШ „Марија Трандафил”, Ветерник;
- ОШ „Љуба Нешић”, Зајечар;
- ОШ „6. октобар”, Кикинда;
- ОШ „Вук Караџић”, Драгосинци;
- ОШ „Васа Стајић”, Нови Сад;
- ОШ „Грабовац”, Грабовац;
- ОШ „Лепосавић”, Лепосавић.
6.4 Такмичење „Безбедност и здравље на раду свуда око нас”
У циљу промоције безбедности и здравља на раду и унапређења културе
превенције у Републици Србији, Управа је организовала такмичење „Безбедност и
здравље на раду свуда око нас” за избор три најбоље фотографије.
Такмичење за избор фотографија „Безбедност и здравље на раду свуда око нас”
је активност која има за циљ да укључи ширу друштвену јавност у промоцију културе
превенције.
Награђени на овом такмичењу су:
- Прво место освојио је Ресмил Омерагић, дипл. инж. машинства, запослен у
Air Serbia, за фотографију под називом: „Мере безбедности и здравља на
раду током линијског одржавања ваздухоплова”;
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Друго место освојила је Милена Коковић, инжењер заштите на раду,
запослена у Philip Morris Operations, за фотографију под називом: „Руковање
хемикалијама”;
Треће место освојио је Небојша Максимовић, магистар наука безбедности и
здравља на раду, запослен у Телеком Србија А.Д., за фотографију под
називом: „Примена мера безбедности и здравља на раду на дрвеном
телекомуникационом стубу”.

6.5 Манифестације
Управа је у циљу промоције области безбедности и здравља на раду, односно
развијања културе рада и подизања свести у току 2018. године организовала и
реализовала следеће манифестације:
1) „28. април” – Светски дан безбедности и здравља на раду и Дан безбедности
и здравља на раду у Републици Србији. У оквиру ове манифестације додељена су
национална признања у овој области;
2) Покровитељство и учешће на 41. Међународном сајму превенције и
реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду под називом 112
ЕКСПО који је одржаан у Београду у периоду од 2 - 5. октобра 2018. године.
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7. САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Савет за безбедност и здравље на раду образован је Одлуком о образовању
Савета за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, бр. 40/05 и 71/07).
Задаци Савета за безбедност и здравље на раду су да: даје иницијативе за
доношење прописа у области безбедности и здравља на раду, даје иницијативу за
израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду, својим
деловањем доприноси приближавању различитих ставова учесника у социјалном
дијалогу у овој области, иницира превентивну политику по свим питањима која се
односе на безбедност и здравље на раду.
Деветнаеста седница Савета за безбедност и здравље на раду одржана је 4.
маја 2018. године, у Београду и на њој је разматрано усвајање Пословника о раду
Савета за безбедност и здравље на раду, као и информација поводом доделе
националних признања из области безбедности и здравља на раду.
Двадесета седница Савета за безбедност и здравље на раду одржана је 19.
октобра 2018. године у Београду и на њој је разматрано стање у области безбедности
и здравља на раду поводом све чешћих повреда на раду са предлозима за
унапређење.
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