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На основу чл. 13. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, 

бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон) и члана 17, 18. и 19. Правилника о 

начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 – исправка 30/2010 и 102/2015) СРЕДЊА 

ШКОЛА Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30, дана 01.10.2018. 

год. доноси 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка процене ризика 

 

 

 

За спровођење поступка процене ризика и израду Акта о процени ризика на 

радном месту и у радној околини ангажује се „ГРАФИТ ПРОЈЕКТ" Д.О.О. 

Пријепоље, коју заступају Рајко Лапчевић дипл.инг. зоп и Бобан Радомировић 

маш.инг., као одговорна лица носиоца пројекта. 

 

Обавеза Агенције је да сачини Акт о процени ризика на радном месту и у 

радној околини у складу са динамиком Плана спровођења поступка процене ризика 

и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 

околини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 – исправка 30/2010 и 102/2015). 

 

-Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду бр. 164-02-

00087/2015-01,  

-Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду бр. 152-02-02517/2008-01, 

-Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду бр. 152-02-00753/2010-01. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Директор 

                                                                                                            Бранка Ракоњац 

 

                                                                                                      ____________________ 
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П Л А Н 

СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

 

 
 1.  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

 

 1.1. Прописи у области безбедности и здравља наду: 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005 и 

91/2015), 

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 

околини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2006, 84/2006 – исправка, 30/2010 и 102/2015), 

- Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања 

услова радне околине („Сл. гласник РС“ бр. 94/2006, 108/2006 – исправка, 114/2014 

и 102/2015), 

- Правилник о општим мерама заштите на раду за грађевинске објекте 

намењене за радне и помоћне просторије (”Сл. гласник СРС” бр. 29/87), 

- Правилник о мерама заштите и нормативима заштите на раду на оруђима за 

рад       (”Сл. лист СФРЈ” бр. 18/91), 

- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 

струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима 

(”Сл. гласник СРС” бр. 21/89), 

- Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми 

(”Сл. лист СФРЈ” бр. 35/69), 

 -   Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и  

истовара терета из возила (”Сл. лист СФРЈ” бр. 17/66). 

  

 1.2. Национални и међународни стандарди: 

- ИСО стандард ОХСАС 18001, 

- ИСО стандарди 9001 и 14001, 

- ЈУС – група стандарда за :- средства личне заштите на раду, максимално 

дозвољене концентрације за шкодљиве гасове, паре и аеросоли у радној околини, 

дневно и електрично осветлење у радним просторијама. 

  

 1.3. Други основи: 

      -    Закон о раду (”Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), 

      -    Закон о здравственој заштити (”Сл. гласник РС” бр. 107/2005, 72/2009 – др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015 и 113/2017 – др. закон), 

      -    Закон о здравственом осигурању (”Сл. гласник РС” 107/05, 109/05 – 

исправка, 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – 

одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон), 

      -   Закон о пензијском и инвалидском осигурању (”Сл. гласник РС” бр. 34/2003,      

64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 

62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014), 

-     Акти европске Уније и МОР-а у области безбедности и здравља на раду. 
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 2. ОРГАНИЗАЦИЈА  И КООРДИНАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕНЕ  

РИЗИКА 

 

Послодавац врши припремне радње везане за процену ризика које укључују: 

            -     Израду акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова, 

- Потребна мерења и испитивања опреме за рад и инсталација, 

- Опис технолошког процеса производње у целини и по секторима, 

- Измене и допуне акта о процени ризика, по одредбама важећих прописа. 

             

Правно лице ангажовано за израду акта о процени ризика задужено је за: 

- Снимање организације рада, 

- Опис технолошког и радног процеса ,средстава за рад и њихово груписање, 

- Утврђивање затеченог стања са аспекта безбедности и здравља на раду. 

- Препознавање и евидентирање свих опасности и штетности на радном 

месту, 

- Процењивање ризика ,у односу на опасности и штетности, 

-   Утвђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика 

(извршавају одговорно лице и процењивач) , 

- Закључак (доносе одговорно лице и процењивач). 

 

Координацију између процењивача и руковођење радом процењивача вршити на 

периодичним састанцима-реферисањима процењивача, према плану . Проверу 

ефикасности примене акта о процени ризика, измене и допуне вршити на основу 

континуираног праћења стања безбедности и здравља на раду у процесу управљања 

ризицима. 

 

 

3. ПРОЦЕЊИВАЧИ (списак правних и физичких лица за процену 

ризика) 

 

У пројекту процене ризика учествују: 

 

 - "ГРАФИТ ПРОЈЕКТ" Д.О.О. Пријепоље, коју заступају Рајко Лапчевић 

дипл.инг. зоп и Бобан Радомировић маш.инг., као одговорна лица носиоца пројекта, 

 - Бранка Ракоњац - директор и одговорно лице 

 - Служба медицине рада по потреби. 

 

 

 4.  МЕТОДЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

 

 

             Процењивање ризика у односу на опасности и штетности извршено је 

методом KINNEY, која захтева разматрање вероватноће у седам могућих нивоа, 

разматрање последица могућег догађаја, односно тежине могуће повреде на раду 

или обољења запосленог у пет нивоа, разматрање учесталости, односно времена 

излагања запослених опасностима и штетностима у пет нивоа. На основу утврђене 

вероватноће, последица и учесталости ниво ризика је израчунат и дефинисан као 

производ вероватноће, последица и учесталости. 
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 Р = В x П x У  

5.  ФАЗЕ И РОКОВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

 

Процену ризика отпочети са даном доношења Одлуке о покретању поступка 

процене ризика. 

 

 

 

ФАЗА 

 

АКТИВНОСТ 

 

РОК 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 

 

 

Општи подаци 

 

 

Prikupljanje podataka 
 

03.10.2018. 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

Директор 

 

Опис технолошког 

процеса 

Радни простор, 

Опрема за рад, 

Сировине, 

Лична заштита. 

 

05.10.2018. 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

Директор 

 

Снимање  

организације рада 

Организација  

и систематизација радних 

места, 

Распоред радног времена, 

Остало. 

 

 

09.10.2018. 

 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

Директор 

 

Утврђивање 

постојећег стања 

безбедности на 

раду 

Средства за рад, 

Електричне инсталације, 

Мере превенције, 

Повреде на раду, 

Против-пожарна заштита, 

Складиштење робе. 

 

 

12.10.2018. 

 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

Директор 

Препознавање 

опасности и  

штетности 

Анализа прикупљених 

података 

 

15.01.2018. 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

 

Процена ризика и 

утврђивање мера 

за отклањање 

ризика 

 

Обрада података 

 

22.10.2018. 

 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

 

 

Закључак 

 

  

25.10.2018. 

Рајко Лапчевић 

Бобан Радомировић 

 

 

 

 

6. НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА 

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

     

   Процењивачи прикупљају потребну документацију и информације од 

послодавца: 

- Упуства за безбедан рад и одржавање уређаја и опреме, 

- Стручне налазе о испитивањима опреме за рад и услова радне околине, 

- Изјаве извршилаца на радним местима. 
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7.  ИНФОРМИСАЊЕ  ПРОЦЕЊИВАЧА РИЗИКА 

 

    Међусобно информисање свих  процењивача вршити периодично, на 

састанцима, непосредним контактом, разменом информација преко техничких 

средстава комуникације и друго. 

        

8.   КООРДИНАЦИЈА ИЗМЕЂУ ПРОЦЕЊИВАЧА РИЗИКА 

 

    Координацију процењивача врши лице за безбедност  код послодавца 

директним контактом, разменом информација  путем средстава комуникације.                      

 

 

9.  НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

ОД ЗАПОСЛЕНИХ 

 

        По указаној потреби, прибављање информација од запослених за 

процену ризика, извршиће се састављањем одговарајућих упитника – анкета у 

погледу описа свакодневних радних активности запосленог и препознавања 

опасности и штетности на радном месту и у радној околини. 

 

10.  ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

        О резултатима процене ризика и о предузетим мерама, послодавац ће 

информисати све  

    запослене у року од 15 дана, од дана сачињавања акта о процени ризика. 

 

        У случају измена акта о процени ризика, послодавац ће о свакој измени 

у року од 15 дана од њеног сачињавања, обавестити све заспослене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          План донео:                                                       План одобрио: 

        "ГРАФИТ ПРОЈЕКТ" Д.O.O.                                    СРЕДЊА ШКОЛА   
                Рајко Лапчевић                                                        Директор                                           

 

________________________________                ______________________________ 
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УВОД 

 

Акт о процени ризика у СРЕДЊОЈ ШКОЛИ донет је на основу чл. 13. 

Закона о безбедности и здравља на раду (”Сл. гласник РС” бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 – др. закон) и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном 

месту и у радној околини (”Сл. гласник РС” бр. 72/2006, 84/2006 – исправка 30/2010 

и 102/2015). 

 Акт о процени ризика заснован је на утврђивању могућих врста опасности и 

штетности на свим радним местима и у радној околини на основу којих је извршена 

процена ризика од настанка повреда на раду и оштећења здравља запослених. На 

основу тако утврђених опасности и штетности и процењених ризика утврђени су и 

начини и мере за спречавање, отклањање или смањење ризика за сваку опасност 

или штетност. 

 

 При  изради Акта о процени ризика процењивачи су доследно поштовали 

прописани поступак, односно најпре је донета одлука о покретању поступка, 

утврђен је тим за процену ризика, састављен је план, утврђени општи подаци о 

послодавцу, описан је технолошки и радни процес и средства за рад, снимњена је 

организација рада, односно утврђена су радна места и евидентирани послови у 

оквиру радних места. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на 

радном месту и у радној околини извршено је непосредним увидом у технолошке и 

радне процесе, односно посматрањем и праћењем процеса рада на радним местима. 

Такође индетификација опасности вршена је на основу разговора са запосленима и 

анкетирањем запослених. Трећи извор информација неопходних за препознавање 

опасности и штетности на радним местима и у радној околини била је техничка и 

друга документација са којом располаже СРЕДЊА ШКОЛА. 

 

             Процењивање ризика у односу на опасности и штетности извршено је 

методом KINNEY, која захтева разматрање вероватноће у седам могућих нивоа, 

разматрање последица могућег догађаја, односно тежине могуће повреде на раду 

или обољења запосленог у пет нивоа, разматрање учесталости, односно времена 

излагања запослених опасностима и штетностима у пет нивоа. На основу утврђене 

вероватноће, последица и учесталости ниво ризика је израчунат и дефинисан као 

производ вероватноће, последица и учесталости: 

 Р = В x П x У 

  

Метода KINNEY степенује ризик као: 

I    –    прихватљив (Р ≤ 20); 

II   -    мали               (20 < Р ≤ 70); 

III  -    умерени        (70 < Р ≤ 200); 

IV  -   висок              (200 < Р ≤ 400); 

V -   екстремни        (Р > 400). 

 

           При томе ризици I и II представљају прихватљиве ризике, односно ризике 

на радним местима за која се утврди да нису радна места са повећаним ризиком; 

степени III, IV и V представљају неприхватљиве ризике, односно карактеришу 

она радна места која се Актом о процени ризика проглашавају радним местима са 

повећаним ризиком. 
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 На основу процењених ризика на радном месту и у радној околини Актом су 

утрвђене мере за спречавање, отклањање или смањење опасности и штетности. Акт 

о процени ризика захтева да се поштују принципи превенције у циљу безбедности и 

здравља на раду запослених. Актом су утврђени приоритети у спровођену мера у 

складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким прописима, 

стандардима, препорукама, опште признатим мерама, а које се нарочито односе на : 

• Одржавање у исправном стању и вршење прегледа и испитивања опреме за 

рад; 

• Обезбеђивање здравих услова радне околине; 

• Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

• Обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово 

одржавање и испитивање; 

• Упућивање запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе у 

складу са оценом службе медицине рада и др. 

 

 

У следећој табели су приказани нивои ризика и акције које се предузимају, да се 

ниво ризика смањи на допуштену норму. 

 

Ниво ризика Акција Повећан 

ризик 

Прихватљив Не захтева се никаква акција НЕ 

 

 

 

Мали 

Нема потребе за додатним 

активностима на управљању операцијом. 

Може се размотрити економски 

исплативије решење или унапређење без 

додатних улагања. Потребно је пратити 

ситуацију, ради поседовања информација о 

спровођењу активности. 

 

 

 

НЕ 

 

 

 

 

Умерен 

Потребно је уложити напор како би се 

смањио ризик, али трошкови превенције 

морају бити пажљиво планирани и ограничени 

до извесног нивоа. Потребно је дефинисати 

рок за спровођење унапређења. 

Код оних догађаја код којих могу 

наступити изузетно опасне последице, 

потребно је додатно проверити вероватноћу 

настанка таквог догађаја како би се дефинисао 

потребан ниво на ублаживању ризика. 

 

 

 

 

ДА 

 

 

Висок 

Не сме се се започети са датом 

активношчу, док ниво ризика не буде смањен 

на допустив ниво. Ако се ризик односи на већ 

започете активности, потребно је предузети 

хитне акције на смањењу нивоа ризика. 

 

 

ДА 

 

 

Екстреман 

Активност не сме бити започета ни 

настављена, све док се ниво ризика не смањи. 

Ако ни улагањем неограничених средстава 

није могуће смањити ниво ризика,активност 

мора отиста забрањена. 

 

 

ДА 
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МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА КОРИШЋЕНА ПРИ 

ПРОЦЕНИ РИЗИКА: KINNEY МЕТОДА 
 

ВЕРОВАТНОЋА МОГУЋЕГ ДОГАЂАЈА (В) 

0.1 Једва појмљиво 

0.2 Практично невероватно 

0.5 Постоји, али мало вероватно 

1 Мала вероватноћа, али могућа у ограниченим случајевима 

3 Мало могуће 

6 Сасвим могуће 

10 Предвидиво, очекивано 

ПОСЛЕДИЦЕ – ТЕЖИНА ПОВРЕДА ИЛИ ОБОЛЕЊА (П) 

1 
Мале (лаке) – Повреда или болест која захтева прву помоћ и 

никакав други третман 

2 Знатне – Медицински третман од стране доктора 

3 
Озбиљне – Инвалидност, појединачна озбиљна повреда са 

хоспитализацијом и изгубљеним данима 

6 Веома озбиљне – Појединачна несрећа са смртним исходом 

10 Катастрофалне – вишеструки смртни исход 

UČESTALOST (VREME IZLAGANJA OPASNOSTIMA/ŠTETNOSTI.) (U) 

1 Излаже се ретко (годишње) 

2 Излаже се месечно 

3 Излаже се недељно 

6 Излаже се дневно 

10 Излаже се трајно, континуално 

 
НИВО РИЗИКА – Р 

Израчунати ниво ризика према обрасцу Р = В x П x У 

 Р ≤ 20 Прихватљив  

 20 < Р ≤ 70 
Мали: потребан опрез, решити га редовном процедуром – 

радним упутством 

 70 < Р ≤ 200 
Умерени: потребне мере, морају се утврдити одговорности 

руководства 

 200 < Р ≤ 400 
Високи: потребна брза реакција од стране вишег 

руководства, захтевати побољшање од првог предпостављеног 

 Р > 400 
Екстреман: прекинути активност, потребна моментална 

акција од стране највишег руководства 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 

 
 

1.1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОСЛОДАВЦА 

 

Пословно име послодавца: СРЕДЊА  ШКОЛА   

 

Седиште: Нова Варош  

 

Адреса: Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

 

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПОСЛОДАВЦА: 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8531 

 

П И Б : 111019854 

 

М Б : 17918010 

 

БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ : 61 

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ИНВАЛИДА И МЛАЂИХ ОД 18 год : НЕМА 

 

 

1.3.  ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

 

Редни 

број 
Име и презиме 

Правно лице, 

предузетник 

код кога је запослен 

У процени задужен 

1. Рајко Лапчевић дипл.инг.зоп 
„ГРАФИТ ПРОЈЕКТ“ 

Д.О.О. 
Процењивач 

2. Бобан Радомировић маш.инг. 
 „ГРАФИТ ПРОЈЕКТ“ 

Д.О.О. 
Процењивач 

3. Бранка Ракоњац Директор - 

 

Лиценца за безбедност и здравље на раду правног лица: 

 „ГРАФИТ ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. Пријепоље, бр. 164-02-00087/2015-01. 
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2) ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА, ОПИС СРЕДСТАВА ЗА 

РАД, ЊИХОВО ГРУПИСАЊЕ, ОПИС СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ 

ЗАШТИТУ НА РАДУ 

 

 

2.1. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА: 

 

Средња школа је образовна установа на разним друштвеним и техничким 

смеровима у трајању од три или четири године.  

 

2.2. ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ КАО РАДНИ И ПОМОЋНИ ПРОСТОР 

СА СВИМ  ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА: 

 

За извођење наставе користе се два објекта који су удаљени један од другог 

10-так метара. То су објекти бивше Гимназије и Техничке школе. 

Грејање радног простора је централно.  

Вентилација радног простора врши се природном вентилацијом отварањем 

врата и прозора на њему, са изменом ваздуха која се јавља као последица 

природног струјања ваздуха при температурним разликама. 

Осветљеност природним путем обезбеђена је преко површина на прозорима. 

Вештачко осветљење је изведено преко одговарајућег броја сијалица. 

Напајање објекта електричном енергијом обезбеђено је преко независног 

напојног вода који води од трафо-станице до главног разводног електро ормара 

који се налази у погону. Заштите од електричне струје изведене су системом 

уземљених трака са задовољавајућим отпором уземљења.  

Громобранска инсталација на објекту је изведена тако да заштита од 

атмосферског пражњења задовољава задате нормативе. 

У просторијама где се налазе запослени при обављању процеса рада 

обезбеђена је могућност евакуације и спасавања у случају опасности по живот и 

здравље, постојањем евакуационих путева, излаза. 

  

 

2.3.  ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ  

 

2.3.1. Просторија за узимање хране – трпезарија  

 

 Нема. 

 

2.3.2. Гардероба   

 

 Своју личну одећу запослени одлажу на чивилуке у канцеларијама, 

зборници и сл. 

 

2.3.3. Умиваоници и нужници 

  

 Постоје умиваоници и нужници обложени керамачким плочицама и 

снадбевени текућом водом. 
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2.4.  ОПРЕМА ЗА РАД КОЈА СЕ КОРИСТИ У ПРОЦЕСУ РАДА 

 

 Нема. 

 

2.5.  ДРУГА СРЕДСТВА ЗА РАД КОЈА СЕ КОРИСТЕ У ПРОЦЕСУ РАДА 

ИЛИ СУ НА БИЛО КОЈИ ДРУГИ НАЧИН ПОВЕЗАНА СА ПРОЦЕСОМ 

РАДА 

 

Нема. 

 

2.6.  КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНУ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (заштита на прилазима, пролазима, заштита од удара 

електичне струје, општа вентилација и климатизација и сл.), ОПИС ЊИХОВЕ 

НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА: 

 

2.6.1. Заштита на прилазима, пролазима 

 

У простору круга школе у коме се повремено крећу моторна возила обезбеђени су: 

 - делимично уређени интерни комуникациони путеви, 

 - веза круга објеката са саобраћајницом јавног саобраћаја делимично је у 

складу са прописима о безбедности саобраћаја, 

 - постоји минимално осветљење круга објеката ноћу и лошим условима 

видљивости. 

 

2.6.2. Заштита од удара електричне струје 

• Разводни ормар 

 

Напајање опреме за рад електричном енергијом врши се изолованим 

напојним електричним проводницима одговарајућег пресека према потрошачу, 

положени у инсталационе канале са механичком заштитом. 

ГМРО – главни мерни разводни ормар из кога се врши даљи развод за 

напајање  електричном енергијом, снабдевен је направом за закључавање, која је 

постављена на приступачном месту ( изван могућих механичких оштећења ) у коме 

се налази мерна група и припадајући осигурачи. 

 

2.6.3. Вентилација, грејање 

 

Вентилација радног простора врши се природном вентилацијом отварањем 

врата и прозора на њему, са изменом ваздуха која се јавља као последица 

природног струјања ваздуха при температурним разликама. 

 Грејање  радног простора је централно. 

 

 

2.7.  СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ 

 

 Канцеларијски матаријал. 
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2.8.  СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 

 

Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 1. Радно одело (на 18 месеци), 

 2. Заштитне ципеле (на 18 месеци), 

 3. Заштитне рукавице (по потреби), 

 4. Радни мантил (на 18 месеци), 

 5. Заштитна обућа са неклизајућим-гуменим ђоном (на 18 месеци), 

 6. Гумене рукавице (по потреби). 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА 

 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ПОСЛОВИ ИЗ УГОВОРА О РАДУ 

 

 

Редни 

број 

 

Радно место 

 

Локација 

Услови за 

заснивање 

радног односа 

Број 

запослених на 

том радном 

месту 

1. Директор Нова Варош ВСС 1 

2. Секретар Нова Варош ВСС  

3. Библиотекар Нова Варош ВСС  

4. Педагог Нова Варош ВСС  

5. Шеф рачуноводства Нова Варош ВСС  

6. Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 

Нова Варош ВСС  

7. Техничар одржавања 

информационог система 

и технологија 

 

Нова Варош 

 

ВСС 

 

8. Наставник предметне-

теоријске наставе 

Нова Варош ВСС  

9. Наставник практичне 

наставе 

Нова Варош ВСС  

10. Наставник хемије Нова Варош ВСС  

11. Наставник физичког 

васпитања 

Нова Варош ВСС  

12. Домар-мајстор 

одржавања 

Нова Варош НК, ССС  

13. Чистачица Нова Варош НК, ССС  
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 4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА 

РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

 

Важећи стручни налази: 

                                      

Испитивање опреме за рад: нема опреме за рад која подлеже испитивању.  

Испитивање услова радне околине није извршено.  

 

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад: 

 

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад је извршено. 

 

Техничка документација:  

 

 Није потребна. 

 

Лекарски прегледи: 

 

Нису законом прописани. 

 

Прва помоћ: 

 

 Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи је извршено. 

 Ормарић за прву помоћ: има. 

 

Остало: 

 

Послодавац поседује Правилник о безбедности и здрављу на раду. 

Заштитна опрема се редовно даје на коришћење.  

У досадашњем раду нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

Вентилација радног простора врши се природном вентилацијом отварањем 

врата и прозора на њему, са изменом ваздуха која се јавља као последица 

природног струјања ваздуха при температурним разликама. 

Напајање објекта електричном енергијом обезбеђено је преко независног 

напојног вода који води од електричног стуба до главног разводног електро ормара 

који се налази у погону. Одговарајуће испитивање електричних инсталација је 

вршено. 

Громобранска инсталација на објекту је изведена тако да заштита од 

атмосферског пражњења задовољава задате нормативе. 

Дневно осветлење се добија кроз отворе а вештачко од сијалица 

постављених на плафону, што задовољава потребе. 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА 

 

 

1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: ДИРЕКТОР  

 

1.2. Број радног места: 01 

 

1.3. Број извршилаца:  

Један извршилац 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

1) руководи радом, заступа и представља Школу;                                                                                        

2) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе;                                                                                                                                  

3) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;                                                                      

4) је одговоран за остваривање развојног плана Школе;                                                               

5) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;                                     

6) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима;                                                                                                                                     

7) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког 

образовања и предузетничких активности ученика;                                                                    

8) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;                                                       

9) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 

стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;                                                      

10) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са 

прописима;                                                                                                                                      

11) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;                       

12) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа;                                                          

13) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података 

о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;                                     

14) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, 

односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим 

питањима од интереса за рад Школе у целини;                                                                           
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15) сазива и руководи седницама Наставничког, односно Педагошког већа, без 

права одлучивања;                                                                                                                        

16) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Школи;                                                                                                                                             

17) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и 

ученика Школе и саветом родитеља;                                                                                             

18) подноси извештај Школском одбору , најмање два пута годишње, о свом раду и 

раду Школе;                                                                                                                                     

19) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 

складу са законом и овим Статутом;                                                                                              

20) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са 

законом;                                                                                                                                           

21) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности 

ученика и запослених, у складу законом;                                                                                           

22) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;                                                                   

23) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем 

у радни однос;                                                                                                                                      

24) одређује ментора приправницима,                                                                                                  

25) врши преузимање запослених у складу са Законом;                                                                       

26) закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом;                                                

27) утврђује статус наставника, стручног сарадника у погледу рада са пуним или 

непуним радним временом;                                                                                                          

28) привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране из члана 

110-113 закона и теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања 

дисциплинског поступка;                                                                                                                  

29) покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог;                                                                                            

30) покреће и води васпитно - дисциплински поступак за ученике;                                               

31) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.  

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Канцеларија директора има површину од 15м2 и окречена је белом бојом. 

Под канцеларије је прекривен итисоном. У канцеларији се налази један сто око кога 

постоји довољно простора за пролаз. На столу се налазе ПЦ рачунар, факс машина, 

телефон. У канцеларији се налазе и ормари за одлагање документацје. Осветљење 

се врши преко стаклених површина на прозорима као и са одговарајућим бројем 

сијалица. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

•          PC рачунар. 

• Штампач, 

• Факс машина, 

• Телефон, 

• Биро опрема. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Канцеларијски материјал. 
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2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Директор  Послови управљања школом 

 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

• VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 

 

 

 

 

4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 
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4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер канцеларије, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације, 

• Одговорност у примању и преношењу информација, 

• Одговорност у руковођењу, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер 

канцеларије 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност у 

примању и 

преношењу 

информација 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност у 

руковођењу  

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место ДИРЕКТОРА се 

сврстава у радна места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 
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6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер канцеларије 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар 

Одмах 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

                              

Лице за БЗР 

Запослени 
- 

Одговорност у 

примању и 

преношењу 

информација 

- 

- 

 
- 

Одговорност у 

руковођењу 
- 

- 
- 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

С обзиром на присуство истих опасности и штетности на радном месту и у 

радној околини, за радна места секретар, библиотекар и педагог извршиће се 

заједничка процена ризика за ова три радна места. 

 

1.1. Назив радног места: СЕКРЕТАР, БИБЛИОТЕКАР И ПЕДАГОГ  

 

1.2. Број радног места: 02, 03, 04 

 

1.3. Број извршилаца:  

Три извршиоца 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

Секретар: 

1)стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на не 

правилности у раду Школе; 

2)обавља управне послове у Школи; 

3)израђује опште и појединачне правне акте Школе, односно саставља текст нацрта 

и помаже у утврђивању предлога општих аката Школе; саставља решења, одлуке и 

друге појединачне акте органа Школе и стара се о њиховом достављању; 

4)обавља правне и друге послове за потребе Школе; 

5)израђује уговоре које закључује Школа; 

6)правне послове у вези са статусним променама у Школи; 

7)правне послове у вези са уписом ученика; 

8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

Школе; 

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора у Школи; 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Користити радну 

канцеларијску столицу са 

лумбалним подешавањем, 

ергономским седиштем и 

наслоном, синхро 

механизмом за 

подешавање висине, 

звездом са точковима   

 
- 

- 
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10) пружа  стручну подршку и  координира рад комисије за избор директора 

Школе; 

11)  прати прописе и о томе информише запослене; 

12)  обавезни је члан Конкурсне  комисије за пријем у  радни однос у Школи и 

13) стара се о објављивању аката и информација органа Школе; 

14) учествује у припремању седница Школског одбора и Савета родитеља и даје им 

правна мишљења у вези с обављањем послова из њихове надлежности; 

15) даје правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем њи¬хо¬вих 

послова; 

16) заступа Школу пред судовима и другим органима, на основу писменог 

пуномоћја директора; 

17) организује вођење евиденције о присутности запослених на радним местима  у 

Школи; 

18) организује и координира рад административно-финансијске службе у Школи; 

19) стара се о пријему и слању поште; 

20) стара се о евидентирању и чувању аката Школе и аката примљених од дру¬гих 

лица; 

21) стара се о вођењу и чувању евиденције о запосленим лицима у Школи; 

22) стара се одлагању документације у архиву Школе, издавању докумен¬тације из 

архиве и о њеном ажурирању; 

23) прати законске и друге прописе и правне акте који су у вези са Шко¬лом и 

запосленим лицима у Школи; 

24) стручно се усавршава; 

27) обавља и друге правне послове по налогу директора, у складу са законом, 

подзаконским актом, Статутом и уговором о раду. 

 

Библиотекар: 

1) води пословање библиотеке;  

2) обавља непосредн рад са ученицима у библиотеци  у вези са издавањем књига и 

других публикација; 

3) планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и 

васпитања; 

4) сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 

5) стручно обрађује књиге и сређује библиотечки фонд; 

6) руководи у раду библиотечке секције; 

7) сарађује са другим стручним сарадницима и наставницима ради унапређења 

образовно-васпитног рада и предлаже набавку књига, литературе и стручних 

часописа за ученике и наставнике;  

8) сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним 

окружењем; 

9) учествује у раду тимова, стручних и других органа Школе; 

10) планира и програмира рад са ученицима и сарадњу са директором, другим 

стручним сарадницима и наставницима; 

11) обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке;  

12) учествује у организовању школских приредби и других манифестација;  

13) води педагошку документацију и евиденцију;  

14) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

15) обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим 

актима Школе и по налогу директора.       
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Педагог: 

1) доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању 

образовно-васпитног рада; 

2) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања 

образовно-васпитног рада; 

3) прати, анализира и подстиче целовит развој ученика; 

4) пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији 

свих видова образовно-васпитног рада; 

5) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и 

запосленима у Школи; 

6) пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, 

прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, 

креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља 

саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, 

пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним 

пратиоцима/педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој 

наставника; 

7) подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у 

Школи; 

8) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 

преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 

9) организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради 

постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости; 

10) организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења; 

11) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и 

сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, 

здравственом и/или социјалном подршком ученику; 

12) учествује у раду стручних тимова и органа Школе; 

13) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

14) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

15) координира и /или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

16) сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, 

локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за 

успешан рад Школе; 

17) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно 

уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком; 

18) креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних 

података о ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, 

социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју; 

19) иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу 

Школе; 

20) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

21) стручно се усавршава; 

22) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 
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2.2. Опис просторија за рад: 

 

Секретар и педагог обављају посао у канцеларијама а библиотекар у 

библиотеци. Подови су прекривени итисоном. У канцеларијама се налазе столови 

око којих постоји довољно простора за пролаз. На столу се налазе ПЦ рачунар, 

факс машина, телефон. У канцеларијама се налазе и ормари за одлагање 

документацје. Осветљење се врши преко стаклених површина на прозорима као и 

са одговарајућим бројем сијалица. 

  

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар, 

• Штампач, 

• Факс машина, 

• Телефон, 

• Биро опрема. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Канцеларијски материјал. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Секретар 

Библиотекар 

Педагог 

 Правни послови 

Послови издавања књига 

Рад са ученицима 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

• VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер канцеларије, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације, 

• Одговорност у примању и преношењу информација, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер 

канцеларије 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност у 

примању и 

преношењу 

информација 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место СЕКРЕТАРА, 

БИБЛИОТЕКАРА И ПЕДАГОГА се сврстава у радна места са МАЛИМ  

РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 
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6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер канцеларије 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар  

Одмах 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

                              

Лице за БЗР 

Запослени 
- 

Одговорност у 

примању и 

преношењу 

информација 

- 

- 

 
- 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Користити радну 

канцеларијску столицу са 

лумбалним подешавањем, 

 
- - 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА  

 

1.2. Број радног места: 05 

 

1.3. Број извршилаца:  

Један извршилац 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

1) води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише 

примену усвојеног контног плана; 

2) припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и 

остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 

3) евидентира пословне промене; 

4)контира и врши књижење; 

5) врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 

6) припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима 

рачуна; 

7) организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених 

послова; 

8) развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других 

општих и појединачних аката из области свог рада; 

9)сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање , пружа потребна 

обавештења и поступа по примедбама у у складу са важећим прописима; 

10) прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и 

економичног трошења финансијских средстава; 

11) руководи припремом и израдом завршног рачуна; 

12) врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 

13) контролише формирање документације за пренос новчаних средстава; 

14) припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза ИОСИ; 

15) води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном; 

16) обавља послове у вези са надлежном банком односно управом трезора; 

17) обавља и друге послове, одређене законом, и по налогу директора Школе. 

ергономским седиштем и 

наслоном, синхро 

механизмом за 

подешавање висине, 

звездом са точковима   
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2.2. Опис просторија за рад: 

 

Канцеларија има површину од 12м2 и окречена је белом бојом. Под 

канцеларије је прекривен итисоном. У канцеларији се налазе два стола око којих 

постоји довољно простора за пролаз. На столу се налазе ПЦ рачунар, факс машина, 

телефон. У канцеларији се налазе и ормари за одлагање документацје. Осветљење 

се врши преко стаклених површина на прозорима као и са одговарајућим бројем 

сијалица. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар, 

• Штампач, 

• Факс машина, 

• Телефон, 

• Биро опрема. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Канцеларијски материјал. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Шеф рачуноводства  Послови управљања службом рачуноводства 

 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

• VI или VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер канцеларије, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације, 

• Одговорност у примању и преношењу информација, 

• Одговорност у руковођењу, 

• Одговорност за квалитет извршених радова, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер 

канцеларије 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност у 

примању и 

преношењу 

информација 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност у 

руковођењу  

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност за 

квалитет извршених 

радова 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место ШЕФА 

РАЧУНОВОДСТВА се сврстава у радна места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, 

односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 
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6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер канцеларије 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар  

Одмах 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

                              

Лице за БЗР 

Запослени 
- 

Одговорност у 

примању и 

преношењу 

информација 

- 

 

- 

 
- 

Одговорност у 

руковођењу 
- 

- 
- 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ  

 

1.2. Број радног места: 06 

 

1.3. Број извршилаца:  

Један извршиоц 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

Референт за финансијско-рачуноводствене послове: 

 

1) води благајну и евиденцију зарада; 

2) разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама; 

3) припрема документацију за новчане уплате и исплате; 

4) исплаћује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим 

уговорима; 

5) припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; 

6) преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације 

кооја је везана за одлив и прилив готовине; 

7) припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних 

примања, припадајућих пореза и доприноса; 

8) врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог 

за финансијско задуживање; 

9) контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење 

10) води прописане електронске евиденције и обавља електронско плаћање 

Одговорност за 

квалитет извршених 

радова 

- 

 

- - 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Користити радну 

канцеларијску столицу са 

лумбалним подешавањем, 

ергономским седиштем и 

наслоном, синхро 

механизмом за 

подешавање висине, 

звездом са точковима   

 
- 

- 
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11) ажурира податке у одговарајућим базама; 

12) пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна 

13) врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и 

израђује статистичке табеле; 

14) обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Канцеларија има површину од 12м2 и окречена је белом бојом. Под 

канцеларије је прекривен итисоном. У канцеларији се налазе два стола око којих 

постоји довољно простора за пролаз. На столу се налазе ПЦ рачунар, факс машина, 

телефон. У канцеларији се налазе и ормари за одлагање документацје. Осветљење 

се врши преко стаклених површина на прозорима као и са одговарајућим бројем 

сијалица. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар, 

• Штампач, 

• Факс машина, 

• Телефон, 

• Биро опрема. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Канцеларијски материјал. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 

 Финансијски и књиговодствени послови 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

• VI или VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 
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3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 

 

 

 

 

4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 
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4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер канцеларије, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације, 

• Одговорност за кватитет извршених радова, 

• Одговорност услед рада са новцем, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер 

канцеларије 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност за 

кватитет извршених 

радова 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност услед 

рада са новцем 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место РЕФЕРЕНТА ЗА 

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ се сврстава у радна 

места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 
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6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер канцеларије 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар  

Одмах 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

                              

Лице за БЗР 

Запослени 
- 

Одговорност за 

кватитет извршених 

радова 

- 

- 

 - 

Одговорност услед 

рада са новцем 
- 

- 
- 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА  

 

1.2. Број радног места: 07 

 

1.3. Број извршилаца:  

Један извршилац 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у 

изабраном сервер систему за управљање базама података; 

2) контролише са програмерима резултате тестирања; 

3) извршава обраде, контролише рад стандардних апликација, формира и доставља 

излазне податке из обрада и формира потребне извештаје и статистике; 

4) прави план обраде, контролише и валидира излазне податке и води књиге обраде; 

5) пушта и контролише масовну штампу на основу књига обраде и радних налога; 

6) инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке  

поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система; 

7) предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова; 

8) води оперативну документацију и потребне евиденције; 

9) обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Учионица за инфопматику. 

 

 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Користити радну 

канцеларијску столицу са 

лумбалним подешавањем, 

ергономским седиштем и 

наслоном, синхро 

механизмом за 

подешавање висине, 

звездом са точковима   

 
- 

- 
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2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар, 

• Штампач, 

• Факс машина, 

• Телефон, 

• Биро опрема. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Канцеларијски материјал. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Техничар одржавања информационог 

система и технологија 

 Послови одржавања информационог 

система и технологија 

 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

• IV степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер учионице, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Одговорност за квалитет извршених радова, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер 

канцеларије 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Одговорност за 

квалитет извршених 

радова 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место ТЕХНИЧАРА 

ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА се 

сврстава у радна места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 
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6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

 

 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер канцеларије 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар  

Одмах 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Одговорност за 

квалитет извршених 

радова 

- 

- 

 - 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење) 

Користити радну 

канцеларијску столицу са 

лумбалним подешавањем, 

ергономским седиштем и 

наслоном, синхро 

механизмом за 

подешавање висине, 

звездом са точковима   

 
- 

- 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ-ТЕОРИЈСКЕ 

НАСТАВЕ  

 

1.2. Број радног места: 08 

 

1.3. Број извршилаца:  

Више извршилаца 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-

васпитног рада, у складу са планом и програмом Школе; 

2) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика; 

3) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 

преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 

4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, 

талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

учествује у раду тима за израду ИОП-а и тима за додатну подршку ученику; 

5) учествује у спровођењу испита; 

6) обавља послове ментора приправнику; 

7) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

8) обавља послове одељењског старешине; 

9) учествује у раду тимова и органа Школе; 

10) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

11) ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, 

односно законским заступницима, запосленима у Школи, спољним сарадницма, 

стручним и другим институцијама; 

12) припрема и реализује излете, посете, наставу у природи; 

13) дежура према утврђеном распореду; 

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

15) стручно се усавршава; 

16) пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на установу, 

одељење групу и вршњачку комуникацију; 

17) пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних 

технологија у процесу учења у школи и породици; 

18) својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа ученика; 

19) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 



                                                                                                           Акт о процени ризика 

 

Средња школа 49 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Просторије за рад су учионице где се одржава настава. Окречене су белом 

бојом. Под је прекривен плочицама. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Канцеларијски материјал. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Наставник предметне-

теоријске наставе 

 Послови на извођењу теоријске наставе и 

испитивања ученика 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

• VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер учионице, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације са ученицима, као и са 

родитељима односно старатељима, 

• Одговорност у извођењу наставе и преношењу знања ученицима, 

• Одговорност при испитивању и оцењивању ученика, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење, стајање). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер 

канцеларије 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације са 

ученицима, као и са 

родитељима односно 

старатељима 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност у 

извођењу наставе и 

преношењу знања 

ученицима 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење, 

стајање) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 
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На основу израчунатог нивоа ризика радно место НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТНЕ-ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ се сврстава у радна места са МАЛИМ  

РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

 

 

 

6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер канцеларије 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар  

Одмах 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

са ученицима, као и 

са родитељима 

односно старатељима 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

                              

Лице за БЗР 

Запослени 
- 
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Одговорност у 

извођењу наставе и 

преношењу знања 

ученицима 

- 

- 

 
- 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

- 

- 

- 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење, 

стајање) 

- 
 
- - 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

1.2. Број радног места: 09 

 

1.3. Број извршилаца:  

Више извршиоца 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) планира, припрема и остварује практичну наставу и друге облике образовно-

васпитног рада у складу са програмом установе; 

2) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика; 

3) обавља послове ментора приправнику; 

4) учествује у изради и припреми планова, ИОП-а и програма школе и њиховој 

реализацији у делу који се односи на практичну наставу; 

5) сарађује са родитељима и старатељима ученика, са установама, предузећима и 

другим организацијама у циљу реализације наставе; 

6) обавља послове одељењског старешине; 

7) стручно се усавршава и прати стручне и научне иновације; 

8) остварује индивидуалну наставу и обуку; 

9) учествује у спровођењу испита; 

10) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

11) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

12) учествује у раду тимова и органа Школе; 

13) пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на установу, 

одељење, групу и  вршњачку комуникацију; 

14) пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних 

технологија у процесу учења у школи и породици; 

15) својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа ученика; 

16) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Просторије за рад су у радионици где се одржава практична настава.  

 

 



                                                                                                           Акт о процени ризика 

 

Средња школа 55 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар, 

• Разни ручни електрични преносни алат (апарат за варење, брусилица, 

бушилица и сл.) као и ручни алат. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

Разни метални профили и лимови и сл. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

1. Радно одело, радни мантил (по потреби), 

2. Заштитне ципеле (по потреби), 

3. Заштитне рукавице (по потреби). 

 

У средства и опрему за личну заштиту, која ће користити и ученици 

приликом практичних вежби спадају и: 

1. Заштитне наочаре са прозирним стаклом и бочном заштитом (по потреби), 

2. Респиратор за прашину (по потреби), 

3. Штитник за уши-слушалице или чепићи (по потреби), 

4. Маска за заваривање (по потреби). 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Наставник практичне наставе  Послови практичне наставе 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

• VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Опасност од врелих летећих искри. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер радионице, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од посекотина-опекотина које могу да се десе за време рада, 

• Опасност од повреде услед пуцања и разлетања резног алата, 

• Опасност од повреде ручним електричним алатом, 

• Опасност од повреде ручним алатом, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Физичке штетности од излагања очију радијацији, 

• Физичке штетности од излагања коже радијацији, 

• Физичке штетности – бука, 

• Хемијске штетности од металне прашине услед коришћења брусилице,   

• Хемијске штетности од дима и гасова који настају приликом варења. 
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4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Напори и телесна напрезања, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације са ученицима, као и са 

родитељима односно старатељима, 

• Одговорност за безбедност ученика приликом извођења практичних вежби, 

• Одговорност у извођењу наставе и преношењу знања ученицима, 

• Одговорност при испитивању и оцењивању ученика, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 

 

 

5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од врелих 

летећих искри 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер радионице 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

посекотина-

опекотина које могу 

да се десе за време 

рада 

 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Опасност од повреде 

услед пуцања и 

разлетања резног 

алата 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од повреде 

ручним електричним 

алатом  

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од повреде 

ручним алатом  

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Опасност од клизања 

на мокрим 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 
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керамичким 

плочицама 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Физичке штетности 

од излагања очију 

радијацији 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Физичке штетности 

од излагања коже 

радијацији 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Физичке штетности – 

бука 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Хемијске штетности 

од металне прашине 

услед коришћења 

брусилице 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Хемијске штетности 

од дима и гасова који 

настају приликом 

варења 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Напори и телесна 

напрезања 

Мала 

вероватноћа 

1 

Знатне 

2 

Недељно 

3 
6 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације са 

ученицима, као и са 

родитељима односно 

старатељима 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност за 

безбедност ученика 

приликом извођења 

практичних вежби 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Одговорност у 

извођењу наставе и 

преношењу знања 

ученицима 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно стајање) 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 
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На основу израчунатог нивоа ризика радно место НАСТАВНИК 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ се сврстава у радна места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, 

односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

 

 

6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од врелих 

летећих искри 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

- Носити заштитне 

наочаре са бочном 

заштитом и када се 

користи маска за 

заваривање 

- Не носити контактна 

сочива, присуство 

нечистоћа може изазвати 

озбиљне иритације ока 

 

 

 
 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
           

Стално 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер радионице 

Ходати пажљиво 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

Директор Стално 

Опасност од 

посекотина-

опекотина које могу 

да се десе за време 

рада 

- Пажљив рад, 

- Употреба ЛЗС 

 

 

Запослени Стално 

Опасност од повреде 

услед пуцања и 

разлетања резног 

алата 

- Пре постављања резног 

алата визуелно прегледати 

резни алат да  нема неких 

пукотина или других 

оштећења 

- При монтирању резног 

алата обрадити пажњу да 

 

 

 

 

 

 

 

Стално 
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ли су правилно затегнути 

- После постављања 

резног алата обавезно 

вратити штитнике 

(заштитне направе) на 

постављеним резним 

алатима 

- Употреба ЛЗС 

Запослени 

Опасност од повреде 

ручним електричним 

алатом  

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од повреде 

ручним алатом  

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

Запослени 
Стално  

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати опрему за 

рад мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар 

Одмах 

Физичке штетности 

од излагања очију 

радијацији 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

- Носити заштитне 

наочаре са бочном 

заштитом и када се 

користи маска за 

заваривање  

- Користити маску за 

заваривање са обојеним 

стаклом за одговарајући 

процес заваривања 

 

 

 

 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Физичке штетности 

од излагања коже 

радијацији 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

- Носити блузу дугих 

рукава закопчану све до 

оковратника  

- Варилачка маска мора 

бити дизајнирана тако да 

 

 

 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 
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штити целу површину 

лица, па и врат 

Физичке штетности – 

бука 

Употреба ЛЗС               

(слушалице или чепићи) 

Запослени 
 

По потреби 

Хемијске штетности 

од металне прашине 

услед коришћења 

брусилице 

Употреба ЛЗС 

(респиратор за прашину) 

 

Запослени 
 

По потреби 

Хемијске штетности 

од дима и гасова који 

настају приликом 

варења 

Употреба ЛЗС 

(респиратор за прашину) 

 

Запослени 
 

По потреби 

Напори и телесна 

напрезања 

Радне комаде који имају  

тежину већу од  

25 кг не дизати сам 

 

Запослени 
 

Стално 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

са ученицима, као и 

са родитељима 

односно старатељима 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
Стално 

Одговорност за 

безбедност ученика 

приликом извођења 

практичних вежби 

- 

 

- 
- 

Одговорност у 

извођењу наставе и 

преношењу знања 

ученицима 

- 

 

- 
- 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

- 

 

- - 

   Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно стајање) 

- 
 
- - 
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 С обзиром на то да наставник хемије има специфичне радне задатке односно 

изводи хемијске огледе и при томе користи разне хемијске супстанце (киселине, 

базе и др.), извршиће се посебна процена ризика која ће обухватити опасности и 

штетности које се појављују на датом радном месту. 

 

1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: НАСТАВНИК ХЕМИЈЕ  

 

1.2. Број радног места: 10 

 

1.3. Број извршилаца:  

Два извршиоца 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-

васпитног рада, у складу са планом и програмом Школе; 

2) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика; 

3) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 

преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 

4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, 

талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

учествује у раду тима за израду ИОП-а и тима за додатну подршку ученику; 

5) учествује у спровођењу испита; 

6) обавља послове ментора приправнику; 

7) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

8) обавља послове одељењског старешине; 

9) учествује у раду тимова и органа Школе; 

10) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

11) ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, 

односно законским заступницима, запосленима у Школи, спољним сарадницма, 

стручним и другим институцијама; 

12) припрема и реализује излете, посете, наставу у природи; 

13) дежура према утврђеном распореду; 

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

15) стручно се усавршава; 

16) пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на установу, 

одељење групу и вршњачку комуникацију; 

17) пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних 

технологија у процесу учења у школи и породици; 
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18) својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа ученика; 

19) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Просторије за рад су хемијски кабинети где се одржава настава. Окречени су 

белом бојом. Под је прекривен плочицама. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• Разна опрема за извођење хемијских огледа, 

•     PC рачунар. 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

• Разне хемијске супстанце за извођење хемијских огледа. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

1. Заштитни мантил (по потреби), 

2. Заштитне наочаре (по потреби), 

3. Заштитна маска са филтером "Б" (по потреби), 

4. Заштитне гумене рукавице (по потреби). 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Radno mesto Poslovi 

Наставник хемије  Послови на извођењу теоријске наставе, хемијских 

огледа и испитивања ученика 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

• VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер учионице, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Опасност од хемијских супстанци током извођења огледа (удисање, прскање 

по лицу и очима, опекотине), 

• Одговорност за безбедност ученика. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације са ученицима, као и са 

родитељима односно старатељима, 

• Одговорност за извођење наставе и преношење знања ученицима, 

• Одговорност при испитивању и оцењивању ученика, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно седење, стајање). 
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4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 

 

 

5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер учионице 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

хемијских супстанци 

током извођења 

огледа (удисање, 

прскање по лицу и 

очима, опекотине) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Одговорност за 

безбедност ученика 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Недељно 

3 
3 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације са 

ученицима, као и са 

родитељима односно 

старатељима 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 
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Одговорност за 

извођење наставе и 

преношење знања 

ученицима 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење, 

стајање) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место НАСТАВНИКА 

ХЕМИЈЕ се сврстава у радна места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

 

 

6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер учионице 

Ходати пажљиво 

 
Запослени 

           
Стално 

Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати мониторе 

новије генерације који 

мање зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 
Директор 
Запослени 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

Директор 
 

Одмах 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар 

Одмах 
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Опасност од 

хемијских супстанци 

током извођења 

огледа (удисање, 

прскање по лицу и 

очима, опекотине) 

Пажљив рад са 

хемикалијама, 

Примењивати неопходне 

мере безбедности и 

здравља на раду 

 

 

Запослени 
Стално 

Одговорност за 

безбедност ученика 

Пажљив рад са 

хемикалијама, 

Примењивати неопходне 

мере безбедности и 

здравља на раду 

 

 

Запослени Стално 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од психичких 

напора с обзиром на 

природу посла 

 

 

- 

 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

са ученицима, као и 

са родитељима 

односно старатељима 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

 

                              

Лице за БЗР 

Запослени 
Стално 

Одговорност за 

извођење наставе и 

преношење знања 

ученицима 

- 

- 

 
- 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

- 

- 

- 

  Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно седење, 

стајање) 

- 
 
- - 
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 С обзиром на то да наставник физичког васпитања има специфичне радне 

задатке односно током наставе изводи разне вежбе у партеру, на разбоју, на коњу са 

хватаљкама, на греди, и бави се разним спортовима са лоптом и сл., извршиће се 

посебна процена ризика која ће обухватити опасности и штетности које се 

појављују на датом радном месту. 

 

1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

 

1.2. Број радног места: 11 

 

1.3. Број извршилаца:  

Три извршиоца 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-

васпитног рада, у складу са планом и програмом Школе; 

2) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика; 

3) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 

преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 

4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, 

талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

учествује у раду тима за израду ИОП-а и тима за додатну подршку ученику; 

5) учествује у спровођењу испита; 

6) обавља послове ментора приправнику; 

7) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

8) обавља послове одељењског старешине; 

9) учествује у раду тимова и органа Школе; 

10) учествује у изради прописаних докумената Школе; 

11) ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, 

односно законским заступницима, запосленима у Школи, спољним сарадницма, 

стручним и другим институцијама; 

12) припрема и реализује излете, посете, наставу у природи; 

13) дежура према утврђеном распореду; 

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада; 

15) стручно се усавршава; 

16) пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на установу, 

одељење групу и вршњачку комуникацију; 
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17) пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних 

технологија у процесу учења у школи и породици; 

18) својим компентенцијама осигурава постизање циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа ученика; 

19) обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Настава се одвија у спортској хали или на отвореним теренима. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

• PC рачунар, 

• Разна спортска опрема за извођење наставе (разбој, струњаче, коњ са 

хватаљкама, греда, одскочне даске и др.). 

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

 Нема. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

 Нису прописана законом. 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Наставник физичког васпитања  Послови на извођењу наставе и оцењивања 

ученика 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

• VII степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од повреда услед пада приликом извођења наставе (пад при 

извођењу вежби у партеру, на разбоју, на коњу са хватаљкама, на греди, пад при 

бављењу разним спортовима са лоптом, трчање), 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер спортске хале, 

• Опасност од дуготрајног рада на PC рачунару, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Напори и телесна напрезања,  

• Психичко и ментално оптерећење, 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације са ученицима, као и са 

родитељима односно старатељима, 
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• Одговорност за извођење наставе и преношење знања ученицима, 

• Одговорност при испитивању и оцењивању ученика, 

• Одговорност за безбедност ученика. 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 

 

 

 

5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од повреда 

услед пада приликом 

извођења наставе 

(пад при извођењу 

вежби у партеру, на 

разбоју, на коњу са 

хватаљкама, на греди, 

пад при бављењу 

разним спортовима са 

лоптом, трчање) 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Дневно 

6 
54 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер спортске 

хале 

Мало могуће 

3   

Maлe  

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

дуготрајног рада на 

PC рачунару 

Мало могуће 

3   

Maлe  

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3  

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 
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Напори и телесна 

напрезања 

Мало могуће 

3 

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 Психичко и 

ментално оптерећење 

Мало могуће 

3  

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације са 

ученицима, као и са 

родитељима односно 

старатељима 

Мало могуће 

3 

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност за 

извођење наставе и 

преношење знања 

ученицима 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 

Мало могуће 

3  

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност за 

безбедност ученика 

Мало могуће 

3 

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место НАСТАВНИКА 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА се сврстава у радна места са МАЛИМ  

РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

 

  

 

 

 

6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од повреда 

услед пада приликом 

извођења наставе (пад 

при извођењу вежби у 

партеру, на разбоју, 

на коњу са 

хватаљкама, на греди, 

пад при бављењу 

разним спортовима са 

лоптом, трчање) 

Пажљив рад при 

извођењу вежби, 

Примењивати неопходне 

мере безбедности и 

здравља на раду 

 

 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер спортске 

хале 

Ходати пажљиво 

 
Запослени Стално 
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Опасност од 

дуготрајног рада на  

PC рачунару 

Употребљавати 

мониторе новије 

генерације који мање 

зраче. 

Користити заштиту за 

екран са 

антирефлектујућим 

дејством 

 

 

 

Директор 

Запослени 

 

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

 

Директор 

 

Стално 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на 

крају радног времена 

 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати ПЦ 

рачунар мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 

Домар 
Стално 

Напори и телесна 

напрезања 
- 

- 
- 

Психичко и ментално 

оптерећење 

Нема посебних мера које 

би могле смањити ризик 

који потиче од 

психичких напора с 

обзиром на природу 

посла 

 

 

- 
 

- 

 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

са ученицима, као и 

са родитељима 

односно старатељима 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
Стално 

Одговорност за 

извођење наставе и 

преношење знања 

ученицима 

- 

 

- 

 - 

   Одговорност при 

испитивању и 

оцењивању ученика 
- 

 

- - 

Одговорност за 

безбедност ученика 

Пажљив рад при 

извођењу вежби, 

Примењивати неопходне 

мере безбедности и 

здравља на раду 

 

 

Запослени Стално 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: ДОМАР-МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 

 

1.2. Број радног места: 12 

 

1.3. Број извршилаца:  

Један извршилац 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, 

противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; 

2) обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / 

столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сличне послове , као и друге 

радове одржавања и поправки; 

3) припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 

4) обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 

кваровима на системима и инсталацијама; 

5) пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају 

оперативног рада или у случају поремећаја или квара; 

6) прати параметре рада и подешава опрему и постројење; 

7) рукује постројењима у котларници; 

8) обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према 

плану одржавања; 

9) води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 

10) обавештава директора о евентуално насталим штетама на инсталацијама, 

опреми и инвентару; 

11) чисти и стара се о проходности тротоара испред Школе, дворишта и степеништа 

за време снежних падавина; 

12) обавља и друге послове у складу са општим актима Школе и по налогу 

директора. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Све просторије у школи. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

Разни ручни електрични преносни алат (апарат за варење, брусилица, 

бушилица и сл.) као и ручни алат. 
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2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

Разни материјали за одржавање и поправку. 

 

2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

1. Радно одело, радни мантил (на 18 месеци), 

2. Заштитне ципеле (на 18 месеци), 

3. Заштитне рукавице (по потреби), 

4.         Радни прслук (по потреби). 

 

 С обзиром на опис послова који је дат у Правилнику о организацији и 

систематизацији послова под тачком 2, у средства и опрему за личну заштиту  

спадају и: 

1. Заштитне наочаре са прозирним стаклом и бочном заштитом (по потреби), 

2. Респиратор за прашину (по потреби), 

3. Штитник за уши-слушалице или чепићи (по потреби), 

4. Маска за заваривање (по потреби). 

 

 Такође, тренутно чињенично стање је да домар-мајстор одржавања не 

обавља послове из горе наведене тачке 2. То значи да му не следују и 

одговарајућа средства и опрему за личну заштиту која су горе наведена. 

 

 

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Домар-мајстор одржавања  Послови одржавања објекта 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

• III степен стручне спреме, 

• Старији од 18 година, 

• Здравствено способан, 

• Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 
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4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 

 

 

 

4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Опасност од врелих летећих искри. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од посекотина-опекотина које могу да се десе за време рада, 

• Опасност од повреде услед пуцања и разлетања резног алата, 

• Опасност од повреде ручним електричним алатом приликом отклањања 

кварова и оштећења, 

• Опасност од повреде ручним алатом приликом отклањања кварова и 

оштећења, 

• Опасност од повреде косом и тримером приликом кошења траве, 

• Опасност од водене паре приликом отклањања кварова на инсталацији за 

грејање, 

• Опасност од клизања на степеницама приликом чишћења снега, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном, 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Физичке штетности од излагања очију радијацији, 

• Физичке штетности од излагања коже радијацији, 

• Физичке штетности – бука, 

• Хемијске штетности од дрвене најситније прашине, 
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• Хемијске штетности од металне прашине услед коришћења брусилице,   

• Хемијске штетности од дима и гасова који настају приликом варења, 

• Штетни климатски утицаји (рад на отвореном), 

• Штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура, брзина 

струјања ваздуха). 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Напори и телесна напрезања, 

• Одговорност за безбедност ученика и запослених у вези са својим радом, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, чучање, клечање). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 

 

 

5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од врелих 

летећих искри 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од 

посекотина-

опекотина које могу 

да се десе за време 

рада 

 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Опасност од повреде 

услед пуцања и 

разлетања резног 

алата 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од повреде 

ручним електричним 

алатом приликом 

отклањања кварова и 

оштећења 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од повреде 

ручним алатом 

приликом отклањања 

кварова и оштећења 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Опасност од повреде 

косом и тримером 

приликом кошења 

траве 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Месечно 

2 
18 
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Опасност од водене 

паре приликом 

отклањања кварова 

на инсталацији за 

грејање 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Месечно 

2 
18 

Опасност од клизања 

на степеницама 

приликом чишћења 

снега 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Недељно 

3 
18 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Недељно 

3 
18 

Физичке штетности 

од излагања очију 

радијацији 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Месечно 

2 
12 

Физичке штетности 

од излагања коже 

радијацији 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Месечно 

2 
12 

Физичке штетности – 

бука 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

Хемијске штетности 

од дрвене најситније 

прашине 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Месечно 

2 
12 

Хемијске штетности 

од металне прашине 

услед коришћења 

брусилице 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Месечно 

2 
12 

Хемијске штетности 

од дима и гасова који 

настају приликом 

варења 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Месечно 

2 
12 

Штетни климатски 

утицаји (рад на 

отвореном) 

Мала 

вероватноћа 

1 

Знатне 

2 

Месечно 

2 
4 

Штетни утицаји 

микроклиме (висока 

или ниска 

температура, брзина 

струјања ваздуха) 

 

Мала 

вероватноћа 

1 

Знатне 

2 

Месечно 

2 
4 
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Напори и телесна 

напрезања 

Мала 

вероватноћа 

1 

Знатне 

2 

Недељно 

3 
6 

Одговорност за 

безбедност ученика и 

запослених у вези са 

својим радом 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно стајање, 

чучање, клечање) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Недељно 

3 
18 

 

 

На основу израчунатог нивоа ризика радно место ДОМАРА-

МАЈСТОРА ОДРЖАВАЊА се сврстава у радна места са МАЛИМ  

РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

 

 

6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или спречавање 

ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од врелих 

летећих искри 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

- Носити заштитне наочаре 

са бочном заштитом и када 

се користи маска за 

заваривање 

- Не носити контактна 

сочива, присуство 

нечистоћа може изазвати 

озбиљне иритације ока 

 

 

 
 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
           

Стално 

Опасност од 

посекотина-

опекотина које могу 

да се десе за време 

рада 

- Пажљив рад, 

- Употреба ЛЗС 

 

 

Запослени Стално 

Опасност од повреде 

услед пуцања и 

разлетања резног 

алата 

- Пре постављања резног 

алата визуелно прегледати 

резни алат да  нема неких 

пукотина или других 

оштећења 

- При монтирању резног 

алата обрадити пажњу да 

ли су правилно затегнути 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени 

Стално 
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- После постављања резног 

алата обавезно вратити 

штитнике (заштитне 

направе) на постављеним 

резним алатима 

- Употреба ЛЗС 

Опасност од повреде 

ручним електричним 

алатом приликом 

отклањања кварова и 

оштећења 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од повреде 

ручним алатом 

приликом отклањања 

кварова и оштећења 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од повреде 

косом и тримером 

приликом кошења 

траве 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

-Строго пажљив рад 

-Употреба ЛЗС 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од водене 

паре приликом 

отклањања кварова на 

инсталацији за 

грејање 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

- Строго пажљив рад 

- Употреба ЛЗС 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од клизања 

на степеницама 

приликом чишћења 

снега 

- Строго пажљив рад 

- Употреба ЛЗС 

 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

Запослени 
Стално  

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

Не укључивати опрему за 

рад мокрим рукама 

 

Запослени Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 
Домар 

Одмах 

Физичке штетности 

од излагања очију 

радијацији 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

- Носити заштитне наочаре 

са бочном заштитом и када 

се користи маска за 

заваривање  

- Користити маску за 

 

 

 

 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 
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заваривање са обојеним 

стаклом за одговарајући 

процес заваривања 

Физичке штетности 

од излагања коже 

радијацији 

- Оспособљавање 

запослених за  безбедан и 

здрав рад 

- Носити блузу дугих 

рукава закопчану све до 

оковратника  

- Варилачка маска мора 

бити дизајнирана тако да 

штити целу површину лица, 

па и врат 

 

 

 

 

Лице за БЗР 

Запослени 
 

Стално 

Физичке штетности – 

бука 

Употреба ЛЗС               

(слушалице или чепићи) 

Запослени 
 

По потреби 

Хемијске штетности 

од дрвене најситније 

прашине 

Употреба ЛЗС 

(респиратор за прашину) 

 

Запослени 
 

По потреби 

Хемијске штетности 

од металне прашине 

услед коришћења 

брусилице 

Употреба ЛЗС 

(респиратор за прашину) 

 

Запослени 
 

По потреби 

Хемијске штетности 

од дима и гасова који 

настају приликом 

варења 

Употреба ЛЗС 

(респиратор за прашину) 

 

Запослени 
 

По потреби 

Штетни климатски 

утицаји (рад на 

отвореном) 

-Правити неопходне паузе у 

раду 

-Избегавати рад при 

екстремно ниским и 

високим температурама 

 

 

Запослени 
 

 

По потреби 

Штетни утицаји 

микроклиме (висока 

или ниска 

температура, брзина 

струјања ваздуха) 

-Правити неопходне паузе у 

раду 

-Избегавати рад при 

екстремно ниским и 

високим температурама 

 

 

Запослени 
 

По потреби 

Напори и телесна 

напрезања 

Радне комаде који имају  

тежину већу од  

25 кг не дизати сам 

 

Запослени 
 

Стално 

Одговорност за 

безбедност ученика и 

запослених у вези са 

својим радом 

- 

 

- 
- 

   Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно стајање, 

чучање, клечање) 

- 
 
- - 
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1) ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 

1.1. Назив радног места: ЧИСТАЧИЦА  

 

1.2. Број радног места: 13 

 

1.3. Број извршилаца:  

Пет извршиоца 

 

1.4. Радно време:  

Радно време је 8 часова, рад у једној смени. 

 

1.5. Локација:  

Нова Варош, ул. Јевстатија Караматијевића бр.26-30 

 

2) ОПИС РАДНОГ ПРОЦЕСА, ПРОСТОРИЈА И СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 

2.1. Опис послова – редовних радних задатака: 

 

1) одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима; 

2) одржава чистоћу дворишта и износи смеће; 

3) пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и инвентару; 

4) прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће; 

5) чисти и стара се о проходности тротоара испред школе, дворишта и степеништа 

за време снежних падавина; 

6) одржава зеленило у школи и школском дворишту; 

7) обавља курирске послове 

8) обављају послове у вези са организовањем школских свечаности; 

9) генерално чисти све просторије два пута годишње, 

10) дежура у преподневним и поподневним сатима у холу школе; 

11) води рачуна о школској имовини; 

12) кува кафу за време великог одмора наставном особљу и за поребе директора; 

13) обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима, уговором о 

раду, општим актима Школе и по налогу директора. 

 

2.2. Опис просторија за рад: 

 

Све просторије у школи. 

 

2.3. Опрема за рад коју запослени користи: 

 

 Током рада чистачица користи усисивач, метлу, зогер,крпе за чишћење и сл.  

 

2.4. Материјали, сировине и друге материје које се користе при раду: 

 

У процесу рада користи детерџент и друга средства за чишћење. 
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2.5. Средства и опрема за личну заштиту која треба користи на радном месту: 

 

1. Радни мантил (на 18 месеци), 

2. Радна обућа са неклизајућим-гуменим ђоном (на 18 месеци), 

3. Гумене рукавице (по потреби), 

4.         Радни прслук (по потреби). 

     

 

3) СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

3.1. Радно место и послови на радном месту: 

 

Радно место Послови 

Чистачица  Послови чишћења и одржавања хигијене 

 

 

3.2. Услови за  заснивање радног односа утврђени Актом о систематизацији 

послова: 

 

 I степен стручне спреме, 

 Старији од 18 година, 

 Здравствено способан, 

 Пол: мушки/женски. 

 

3.3. Распоред рада и одмора на радном месту:  

 

Рад је организован у једној смени са осмочасовним радним временом, пет 

дана у седмици. Дневни одмор  се користи у једној  паузи од 30 минута за оброк. 

 

 

3.4. Одступање утврђене организације рада у односу на постојеће стање: 

 

Нису примећена одступања од утврђене организације рада. 

 

 

 

4) ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

4.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Услови рада на  радном  месту и радној околини, по оцени процењивача, 

задовољавају потребне критеријуме.   

Вентилација канцеларије врши се отварањем прозора и врата.  

Дневно осветлење долази од прозора и задовољава потребе а принудна 

расвета је постављена на плафону. 

Директор поседује Програм обуке запослених из безбедности и здравља на 

раду и обука се редовно врши. 

На овом радном месту нису евидентиране повреде на раду, професионалне 

болести, као ни обољења у вези са радом. 
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4.2. ПРИСУТНЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У 

РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 

 

4.2.1. Механичке опасности: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.2. Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:  

 

• Опасност од удара и закачињања о ентеријер учионица и канцеларија 

приликом чишћења, 

• Опасност од спотицања о каблове, 

• Опасност од пада приликом прања и чишћења прозора, 

• Опасност од пада на степеницама приликом прања и чишћења истих, 

• Опасност од клизања на степеницама приликом чишћења снега, 

• Опасност од клизања на мокрим керамичким плочицама. 

 

4.2.3. Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

 

• Опасност од индиректног додира делова под напоном (усисивач), 

• Опасност од директног додира оштећених каблова и утикача. 

 

4.2.4. Штетности које настају или се појављују у процесу рада: 

 

• Нису присутне. 

 

4.2.5. Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора: 

 

• Могућност ступања у конфликтне ситуације, 

• Одговорност за безбедност ученика и запослених у вези са својим радом, 

• Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, чучање, клечање). 

 

4.2.6. Штетности везане за организацију рада:  

 

• Нису присутне. 
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5) ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 

 

Опасност и 

штетност 

Вероватноћа (В) 

да ће се догодити 

повреда или 

оболење 

Последице (П) 

могуће 

повреде или 

оболења 

Учесталост(У) 

излагању 

опасностима 

или 

штетностима 

Ниво 

ризика 

Р=ВxПx

У 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер учионица и 

канцеларија 

приликом чишћења 

 

Мало могуће 

3   

Мале 

1 

Дневно 

6 
18 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од пада 

приликом прања и 

чишћења прозора 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од пада на 

степеницама 

приликом прања и 

чишћења истих 

Мала 

вероватноћа 

1 

Озбиљне 

3 

Дневно 

6 
18 

Опасност од клизања 

на степеницама 

приликом чишћења 

снега 

Мало могуће 

3   

Озбиљне 

3 

Недељно 

3 
27 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

(усисивач) 

Мала 

вероватноћа 

1  

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Мала 

вероватноћа 

1 

Веома озбиљне 

6 

Дневно 

6 
36 

Могућност ступања у 

конфликтне 

ситуације 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 

Одговорност за 

безбедност ученика и 

запослених у вези са 

својим радом 

Мала 

вероватноћа 

1 

Мале 

1 

Дневно 

6 
6 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно стајање, 

чучање, клечање) 

Мало могуће 

3   

Знатне 

2 

Дневно 

6 
36 
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На основу израчунатог нивоа ризика радно место ЧИСТАЧИЦЕ се 

сврстава у радна места са МАЛИМ  РИЗИКОМ, односно НИЈЕ СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

 

 

 

6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ 

СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

Опасности и 

штетности 

Мере за отклањање, 

смањење или 

спречавање ризика 

 

Ко спроводи 

мере 

Рок за 

спровођење 

мера 

Опасност од удара и 

закачињања о 

ентеријер учионица и 

канцеларија 

приликом чишћења 

Пажљив рад 

 
 

Запослени 
           

Стално 

Опасност од 

спотицања о каблове 

Каблове од утичница до 

опреме за рад спровести 

одговарајућим каналима 

Директор 

Домар 
 

Одмах 

Опасност од пада 

приликом прања и 

чишћења прозора 

Пажљив рад 

Употреба ЛЗС 

 

 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од пада на 

степеницама 

приликом прања и 

чишћења истих 

Пажљив рад 

Употреба ЛЗС 

 

 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од клизања 

на степеницама 

приликом чишћења 

снега 

Пажљив рад 

Употреба ЛЗС 

 

 

Запослени 
 

Стално 

Опасност од клизања 

на мокрим 

керамичким 

плочицама 

Ходати пажљиво, подове 

одржавати што сувље, 

чишћење вршити на крају 

радног времена 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

индиректног додира 

делова под напоном 

(усисивач) 

Не укључивати опрему за 

рад мокрим рукама 

 

Запослени 
Стално 

Опасност од 

директног додира 

оштећених каблова и 

утикача 

Оштећене каблове и 

утикачка места заменити 

 

Директор 

Домар 
 

Одмах 

Могућност ступања у 

конфликтне ситуације 

Едукација – начини  

комуникације и методи 

опуштања. 

У случају конфликта 

покушати смирити 

ситуацију 

  

                             

Лице за БЗР 

Запослени 
- 
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6) УТВРЂИВАЊЕ НАЧИНА И МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, 

СМАЊЕЊЕ ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

 

 

             

            МАНИПУЛАЦИЈА И СКЛАДИШТЕЊЕ  РОБЕ 

 

- Робу уредно слагати да се спречи њено обрушавање и оштећење и на 

довољној удаљености од извора топлоте и објекта. 

- Не подизати терет са тла савијањем горњег дела кичме, испружених ногу, 

јер може доћи до повреде кичме, 

- Приликом истовара или утовара робе на возило обавезно проверити дали је 

возило укочено. 

- Приликом складиштења робе води се рачуна да не прелазе дозвољену 

висину и да је обезбеђена прегледност стоваришта. 

- Круг мора бити ограђен и без канала и других препрека. 

 

          

      

               РАДНА ОКОЛИНА 

 

  -  На радним местима се мора обезбедити довољна осветљеност, 

  - Машине и алате одржавати у исправном стању како би се умањио ниво 

буке, 

  - Вршити периодична испитивања услова радне околине од стране правног 

лица са лиценцом сваке три године и то: 

• испитивања микроклиме (температура, влажност и брзина струјања 

ваздуха), 

• испитивања физичких штетности (буке), 

• испитивања осветљености. 

 

 

 

 

 

Одговорност за 

безбедност ученика и 

запослених у вези са 

својим радом 

- 

 

- 
- 

Нефизиолошки 

положај тела 

(дуготрајно стајање, 

чучање, клечање) 

- 

 

- - 
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               ОПРЕМА ЗА РАД 

 

- Обезбедити сталну техничку исправност опреме за рад, 

- Користити само исправан алат, 

- Вршити периодична испитивања опреме за рад од стране правног лица са 

лиценцом и то сваке 3 године, 

- Све машине и уређаје прегледати пре почетка рада и проверити њихову 

исправност, 

-Ротирајући и покретни делови машина заштићују се одговарајућим заштитним 

направама, 

- Забрањено је радити са машином са које су уклоњене заштитне направе, 

- Одстрањивање иверја, струготине и других отпадака са машине за време рада 

врши се метлицама или лопатицама, никако руком. 

- При обради кратких и уских делова користити помоћна средства за потискивање и 

придржавање, 

- Приликом рада нису дозвољене шале или игре  на радном месту. 

 

 

         ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА 

 

-  Редовно сервисирати и проверавати ПП опрему, 

- Није дозвољена употреба отвореног пламена, ужарених предмета, алата који 

варничи и пушење на местима складиштења лакозапаљивих материја,  

- Лако запаљиве материје складиштити на безбедној удаљености од извора топлоте, 

- Обезбедити да електрична опрема и инсталације буду исправне и редовно 

прегледане. 

 

 

           ПОДОВИ И КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

- Одржавати их у проходном, чистом и сувом стању, 

- Прилази објекту и пролази у објекту морају бити увек проходни и 

осветљени, 

- Зими редовно чистити снег и лед на прилазима у објекат. 

 

 

            РАД СА НОВЦЕМ И СТРАНКАМА 

 

- Пуна концентрација приликом издавања рачуна и наплате, 

- Избегавати конфликтне ситуације уз пуну толеранцију према странкама, 

- Обучити се за управљање насилним ситуацијама (у случају пљачке 

покорити се захтевима). 

 

 

             ЕРГОНОМИЈА  НА  РАДНОМ  МЕСТУ 

 

- Радно седиште  мора да буде подесиво и да има добру стабилност, 

- Обезбедити дневни, недељни и годишњи одмор, уз здрав начин живота и 

бављење рекреативним активностима, 

- Комбиновати радне операције да би се ублажила монотонија у раду.            
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УЧЕШЋЕ У САОБРАЋАЈУ 

 

- Придржавати се мера прописаних Законом о безбедности саобраћаја, 

- Возила  одржавати у исправном стању, 

- Возилом  управљати и на дужи пут кретати искључиво одморан и 

психофизички  здрав, 

- Не конзумирати алкохол и опојне дроге пре и у току вожње. 

- У случају рада клима уређаја, 15 минута пре стајања, искључити хлађење 

због аклиматизације а температурна разлика  унутрашње и спољне температуре не 

сме бити већа од 7 степени. 

 

ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ 

 

За пружање прве помоћи морају бити оспособљени: 

1.руководиоци, 

2.најмање 2% од укупног броја извршилаца у једној радној смени или 

локацијски одвојеној радној јединици. 

Оспособљавање за прућање прве помоћи у зависности од процењених 

ризика може бити: 

1.основно оспособљавање за пружање прве помоћи, 

2.напредно оспособљавање за пружање прве помоћи (за радна места са 

повећаним ризиком). 

Обезбедити да за сваку радну смену и локацијски одвојену јединицу буде 

присутан најмање један запослени који има завршено основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи. 

Обезбедити да при раду на радном месту са повећаним ризиком буде 

присутан најмање један запослени који има завршено напредно оспособљавање за 

пружање прве помоћи. 

Оспособљавање запослених из прве помоћи врши се сваких пет година. 

Запослени који су завршили обуку из прве помоћи и лица која су положила 

испит из прве помоћи у складу са другим прописима ослобођени су обавезе 

основног оспособљавања из прве помоћи до истека рока од пет година. 

Обезбедити зидни ормарић или преносиву торбу за пружање прве 

помоћи у радним просторијама и просторима намењеним за рад на отвореном. 

Један ормарић или преносива торба за пружање прве помоћи довољни 

су за 20 запослених, од 20 до 100 запослених и даље на сваких 100 запослених, 

још по један ормарић или преносива торба.  
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7) ЗАКЉУЧАК 

 

 

7.1. Списак радних места на којима је извршена процена ризика: 

   

1. Директор, 

2. Секретар, 

3. Библиотекар, 

4. Педагог, 

5.         Шеф рачуноводства, 

6. Референт за финансијско-рачуноводствене послове, 

7.         Техничар одржавања информационог система и технологија, 

8. Наставник предметне-теоријске наставе, 

9.         Наставник практичне наставе 

10. Наставник хемије, 

11. Наставник физичког васпитања, 

12. Домар-мајстор одржавања, 

13. Чистачица. 

 

  

 

7.2. Радна места која су утврђена као радна места СА ПОВЕЋАНИМ ризиком: 

 

У  СРЕДЊОЈ ШКОЛИ  НЕМА радних места са повећаним ризиком. 

 

 

7.3. Приоритети у отклањању ризика: 

 

• Спроводити оспособљавање запослених  за безбедан и здрав рад, 

• Оспособити одговарајући број запослених за пружање прве помоћи 

(руководиоце и најмање 2% од укупног броја извршилаца у једној радној смени или 

локацијски одвојеној јединици),  

• Обезбедити зидни ормарић или преносиву торбу за пружање прве помоћи у 

радним просторијама, 

• Обезбедити запосленима средства и опрему за личну заштиту на раду у 

свему према овом Акту о процени ризика на радном месту и у радној околини, 

• Вршити периодична испитивања услова радне околине од стране правног 

лица са лиценцом сваке три године и то: 

- испитивања микроклиме (температура, влажност и брзина струјања 

ваздуха), 

- испитивања физичких штетности (буке), 

- испитивања осветљености. 
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7.4. Изјава директора којом се обавезује да ће применити све утврђене 

мере за безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са 

Актом о процени ризика. 

             

На основу Одлуке о покретању поступка процене ризика а према члану 14. 

Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 

околини у име  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Нова Варош, ул. Јавстатија Караматијевића 

бр.26-30, ја директор Бранка Ракоњац 25.10.2018. године дајем:                                 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Да је процена ризика на радним местима и у радној околини урађена на основу 

стварног стања безбедности и здравља на раду. 

 

У Акту о процени ризика у СРЕДЊОЈ ШКОЛИ утврђене су све опасности и 

штетности на радном месту и у радној околини и утврђени сви ризици од повреда на 

раду, професионалних обољења и болести  у вези са радом. У име СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Ја као директор преузимам потпуну одговорност за даље управљање свим ризицима на 

радним местима и у радној околини. Обавезујем се да ћу радити на реализацији свих 

предвиђених мера за отклањање, смењење и спречавање ризика према утврђеним 

приоритетима. 

 

Сви запослени по Закону о безбедности и здрављу на раду дужни су да у складу 

са својим обавезама и одговорностима, у циљу обезбеђивања услова за безбедан и 

здрав рад примењују све мере за отклањање, смањење или спречавање ризика које су 

утврђене Актом о процени ризика. 

 

Праћење и проверу ефикасности примене Акта о процени ризика вршиће се 

непрекидно, у процесу управљања свим ризицима.  

 

Обавезујем се да ћу са закључцима из овог Акта упознати све запослене и да ћу 

га користити само за своје потребе и дати на увид  надлежној инспекцији рада и 

осигуравајућем друштву. 

 

 

                                                                                             СРЕДЊА ШКОЛА 

                                                                                                      Директор 

                                                                                                Бранка Ракоњац       

                                                                       

                                                                                 _____________________________ 
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8) ИЗМЕНА И ДОПУНА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 

 

 

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини може подлећи 

потпуној и делимичној измени и допуни. 

 

 Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже 

потпуној измени и допуни након сваке колективне повреде на раду са смртним 

последицама, која се догоди на радном месту и у радној околини под послодавца. 

 

 Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже 

делимичним изменама и допунама и то: 

• у сличају смртне повреде на раду и тешке повреде на раду, 

• у случају појаве сваке нове опасности или штетности, односно промене 

нивоа ризика у процесу рада, 

• када мере које се утврде за спречавање, отклањање или смањење ризика 

нису одговарајуће или не одговарају процењеном стању, 

• када је процена заснована на подацима који нису ажурни, 

• када постоје могућности и начин за унапређење, односно допуну 

процењених ризика. 

 

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној 

или делимичној измени или допуни и на основу наложене мере инспектора рада. 

 

Провера ефикасности примене Акта о процени ризика, односно мера за 

отклањање, смањење или спрешавање ризика врши се непрекидно, тако што се 

проверава ефикасност спроведених мера и процењује усаглашеност њиховог 

спровођења у погледу отклањања, смањења или спречавања ризика. 

 

Проверу ефикасности примене Акта о процени ризика вршиће лице 

одређено за безбедност и здравље на раду. 

 

Ако у поступку провере ефикасности примене мера за отклањање, смањење 

или спрешавање ризика, лице за безбедност и здравље на раду уочи њихову 

неефикасност, предлаже послодавцу корекцију тих мера. 

 

 

 

 

 

 


	УВОД

