На основу члана 3. и члана 14. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС
бр.101/05) и члана 80. Закона о раду (Сл. гласинк РС„ бр. 24/2005., 61/2005). Савет Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду дана 27.05.2009 је донео:

ПРАВИЛНИИК О БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉУ НА РАДУ
(Одлука Савета Школе дана 27.05.2009. године)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником (у даљем тексту: школа),се уређује безбедност и здравље на раду, и то:
-

-

Опште одредбе
Остваривање безбедности на раду Организовање послова
безбедности и здравља на раду
Права, обавезе и одговорности запослених и одговорних лица у школи
Радна места са повећаним ризиком
Посебна заштита на раду жена, омладине и инвалида рада
Повреде на раду и повреде радних обавеза и евиденција
Пружање прве помоћи
Оспособљавање запослених
Преглед и испитивање опреме за рад Остале
мере за безбедност и здравље на раду Заштитна
средстава
Прелазне и завршне одредбе

Члан 2.
Безбедност и здравље на раду, спроводи се на основу Закона о безбедности и здравља на
раду, других прописа из ове области, и овог Правилника, у циљу заштите живота и
здравља запослених и спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у
вези са радом, отклањања узрока повреда и здравствених оштећења на раду, као и стварања
што повољнијих услова рада.
Члан 3.
Организација и процес рада у школи морају бити засновани на научно техничким
достигнућима, а технолошки процес рада мора се тако организовати, да сваки запослени
може да ради без опасности за свој живот и здравље, као и живот и здравље запослених у
свом окружењу.
Безбедност на раду обухвата: прописивање и спровођење општих и посебних превентивних
мера, које утичу на стварање безбедних услова рада, као и права,обавеза и одговорности за
спровођење прописаних мера безбедности на раду. Превентивне мере, у остваривању
безбедности и здравља на раду, обезбеђује применом савремених техничких, ергономских,
здравствених, образовних, организационих и других мера и средстава а све у циљу
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отклањања ризика од повређивања и оштећења здравља запослених на најмању могућу
меру. Превентивне мере се предузимају у складу са поступком који прописује министар
надлежан за рад.
Основни задатак школе и одговорних лица у школи је унапређење организације процеса
рада којим се гарантује сигурност запослених на раду путем коришћења савремених
метода безбедности на раду.
Члан 4.
Безбедни услови рада остварују се применом савремених техничких, организационих,
здравствених и других мера на начин утврђен Законом о безбедности и здравља на раду и
других прописа донетих на основу тог Закона, и овим Правилником.
Члан 5.
Право на безбедност и здравље на раду, које обезбеђује школа имају: запослени
- лица која се затекну у радној околини, ради обављања одређених послова, (ако је о
њиховом присуству упознат директор) и студенти када се налазе на вежбама,
професионалној пракси или практичној настави.
ОСТВАРИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Члан 6.
Безбедност на раду је саставни део организације рада и технолошког процеса, а школа је
дужна да обезбеди превентивне, текуће мере и средства неопходна за остваривање
безбедних услова рада.
Надзор над спровођењем овог Правилника врше надлежни инспекцијски органи.
Члан 7.
Школаје дужна да:
- обезбеди финансијска средства за спровођење и унапређење безбедности и здравља
на раду, у складу са Законом о безбедности и здравља на раду и овим
Правилником,
обезбеди запосленим рад на радном месту и у радној околини у којима су
спроведене мере безбедности и здравља на раду,
- ангажује Службу медицине рада за претходне и периодичне прегледе запослених
који обављају послове са повећаним ризиком и истој обезбеди самостално
обављање послова заштите здравља запослених,
- донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини
и утврди начин и мере за њихово отклањање,
- обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених полазећи
од начела утврђеним Законом о безбедности и здрављу на раду,
- као и друге опште и посебне дужности утврђене Законом о безбедности и здравља
на раду.
Члан 8.
Процена ризика се заснива на утврђивању могућих опасности и штетности на радном
месту, у радној околини, а на основу истих се врши процена опасности од настанка
повреда или оштећења здравља запослених.
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ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 9.
Послови организовања безбедности и здравља на раду организују се на нивоу школе.
Послове безбедности и здравља на раду обавља лице задужено за безбедност и здравље на
раду
Послове из претходног става, може да обавља лице које има положен стручни испит у
складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
Школа је дужна да лицу запосленом за безбедност и здравље на раду омогући независно и
самостално обављање послова, приступ свим потребним подацима из области безбедности
и здравља на раду.
Лице је непосредно одговорно Директору и не може да трпи штетне последице ако свој
посао обавља у складу са Законом и овим Правилником.
ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
Члан 10.
Лице запослено за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са Законом о
безбедности и здравља на раду, а нарочито:
- учествује у припреми акта о процени ризика,
- врши контролу и даје савете директору у планирању, избору, коришћењу и
одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме личне заштите
на раду,
- учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и
здравих услова рада,
- организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине и
испитивања опреме за рад,
организује претходне, превентивне и периодичне прегледе запослених,
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним
ризиком,
- свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност издравље запослених
на раду,
- прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и
болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узорака и припрема
извештаје са предлозима мера за њихово отклањање, припрема и спроводи
оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, припрема упутства за безбедан
рад и контролише њихову примену,
- забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају када утврди
непосредну опасност по живот или здравље запосленог,
- сарађује и координира рад са Службом медицине рада по свим питањима у области
безбедности и здравља на раду,
- правовремено обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере
безбедности на раду и води књигу надзора безбедности на раду,
- обавља стручни надзор над применом мера и прописа безбедности на раду и
предлаже мере за отклањање утврђених недостатака,
обавештава Инспектора рада у складу са законом,
- у року од 3 узастопна радна дана од дана сазнања, пријављује надлежној
Инспекцији рада професионално обољење, односно оболење у вези са радом
запосленог,
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-

-

стара се о обезбеђењу потребне количине личних заштитних средстава,
обавештава органе предузећа и Синдикат о стању заштите на раду, условима рада и
предузетим мерама, налазима са периодичних прегледа, радне средине и опреме за
рад и налазима Инспектора рада,
води потребне евиденције и израђује извештаје из ове области,
врши и остале послове безбедности и здравља на раду по налогу непосредног
руководиоца.

Члан 11.
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и
здравља на раду на пословима на које је одређен, са овим Правилником и другим
прописаним мерама и да се у потпуности упозна са опасностима посла, правима и
обавезама у вези безбедности и заштите здравља на раду и условима рада.
Члан 12.
Запослени има право на услове рада који му обезбеђују безбедан рад и право и обавезу да
стручно буде оспособљен за безбедан рад.
Члан 13.
Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком има право и обавезу да обави
пре почетка рада претходни лекарски преглед на који га упућује лице забезбедност и
здравље на раду, као и периодични лекарски преглед у току рада. Претходни и периодични
лекарски преглед запослених на радним местима са повећаним ризиком врши се на начин,
по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и здравља на раду.
Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава
посебне здравствене услове за обављање послова из става 1. овог члана, директор је дужан
да га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима.
Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним
ризиком не може бити разлог за отказ Уговора о раду.
Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком на основу извештаја
Службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад на том месту.
Члан 14.
Запослени има право да одбије да ради:
- ако му прети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису
спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је
одређен, све док се те мере не обезбеде.
ако му школа није обезбедила прописани лекарски преглед или ако се на лекарском
прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове у смислу закона о
безбедности и здравља на раду за рад на радном месту са повећаним ризиком,
- ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама
ризика и мерама за њихово отклањање у смислу Закона о безбедности и здравља на
раду на пословима или на радном месту на које га је Директор школе одредио,
- дуже од пуног радног времена, односно ноћу, ако би према оцени Службе медицине
рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање,
- на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и
здравље на раду.
У случајевима из става 1. овог члана залослени може да се писменим захтевом обрати
Директору, ради предузимања мера које по мишљењу запосленог нису спроведене.
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Ако Директор не поступи по захтеву запосленог у року од 8 дана од пријема захтева,
запослени има право да поднесе захтев за заштиту права Инспекцији рада. Ако запослени
одбије да ради у случајевима из става 1. овог чпана, а Директор сматра да захтев
запосленог није оправдан, лице за безбедност и здравље на раду је дужно да одмах
обавести Инспекцију рада.
Члан 15.
Запослени, када му прети непосредна опасност по живот или здравље, има право да
предузме одговарајуће мере у складу са својим знањем и техничким средствима која му
стоје на располагању и да напусти радно место, радни процес, односно радну околину.
У случају из става 1. овог члана, запослени није одговоран за штету коју евентуално
проузрокује школи, ако је његово поступање било оправдано.
Члан 16.
Запослени је дужан:
- да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад,
- да наменски користи средства за рад и опасне материје,
- да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и са њима
пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и
здравље других лица и одржава их у исправном стању,
- пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и исправност средстава за
рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају
уочених недостатака извести непосредног руководиоца,
- да се обучи за примену безбедносних мера и пружања прве помоћи,
- да се одазове редовним периодичним здравственим прегледима,
- да се подвргне тесту провере утицаја алкохола и других средстава зависности на
захтев непосредног руководиоца или референта за безбедност и здравље на раду,
- да напусти радно место када не примењује прописане безбедносне мере или не
користи заштитна средства, а то од њега затражи непосредни руководилац или лице
за безбедност и здравље на раду.
Члан 17.
Запослени је дужан, да у складу са својим сазнањима, одмах обавести школу о
неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту
могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других
запослених.
Ако школа после добијеног обавештења из става 1. овог члана не отклони неправилности,
штетности, опасности или друге појаве у року од 8 дана, или запослени сматра да за
отклањање утврђених појава нису спроведене одговарајуће мере за безбедност и здравље,
запослени се може обратити надлежној Инспекцији рада о чему обавештава лице за
безбедност и здравље на раду.
Члан 18.
Запослени који има здравствене недостатке или болује од болести које се тешко могу или
се не могу уопште утврдити лекарским прегледом, обавезан је да те недостатке, односно
болести, пријави пре ступања у радни однос.
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Незапослено лице не може засновати радни однос за обављање послова-радних места са
повећаним ризиком, без лекарског уверења, као доказа да је на претходном лекарском
прегледу испунио здравствене услове за послове које ће обављати.
Члан 19.
Запослени, који се не придржава прописаних мера из области безбедности издравља на
раду, упутства и налога непосредног руководиоца и одговорног лица из ове области чини
повреду радне обавезе.
Члан 20.
Запослени је дужан да се стручно оспособљава и стално употпуњава и усавршава своја
знања из области безбедности здравља на раду,
Члан21.
За спровођење законских и других прописа из безбедности и здравља на раду одговорни су
директору и лицу задуженом за послове за безбедност и здравље на раду.
1. Директор школе
Члан 22.
Директор школе има нарочито, следеће дужности:
- организује безбедност и здравље на раду запослених,
предлаже пословну политику из области безбедности и здравља на раду
надлежним органима школе и одговоран је за спровођење усвојене политике,
- доноси решења, упутства, одлуке и друга акта из области безбедности и здравља на
раду у складу са законом, прописима из ове области, Статутом, овим Правилником
и другим општим актима,
- заступа школу у преговорима са Синдикатом, о питањима безбедности и здравља
на раду,
2.Лице за безбедност и здравље на раду
Члан 23.
Лице за безбедност и здравље на раду, према делокругу свога рада одговоран је за
обављање свих послова, мера и активности из члана 11 овог Правилника.
РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РГОИКОМ
Члан 24.
Радна места са повећаним ризиком рада сматрају се она радна места код којих се у процесу
рада јављају и код којих објективно постоји повећана опасност и ризици од повреда,
професионалних и других обољења и здравствених оштећења, у вези са радом, за чије је
извршење потребна посебна здравствена, физичка и психичка способност, стручна спрема
и године живота запослених.
Радним местима са повећаним ризиком рада сматрају се и они послови чија се штетна
деловања у потпуности не могу отклонити познатим мерама безбедности и здравља на
раду, а утврђена су обављеном анализом свих радних места. Попис радних места са
повећаним ризиком, утврђен је Актом о процени ризика, који је саставни део овог
правилника.
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Члан 25.
Запослени који се распоређује на радно место са повећаним ризиком, упућује се на
претходни лекарски преглед, ради утврђивања здравствене, физичке и психике
способности.
Да би запослени био распоређен на радно место са повећаним ризиком, рада мора
испунити следеће услове:
- да поседује захтева здравствену способност за то радно место утврђену лекарским
прегледом и друге услове прописане за такве послове,
- да поседује одговарајућу стручну спрему,
- да није млађи од 18 година,
- да поседује Уверење о извршеној обуци и провери знања за рад на том радном
месту,
Члан 26.
Запослени на пословима из претходног члана овог правилника упућују се на периодичне
лекарске прегледе у роковима према важећим прописима.
Периодичним лекарским прегледима запослених утврђује се здравствено стање и
оштећење здравља запослених у вези са радом и даје оцена о испуњењу услова за даљи рад
на одређеним пословима.
Члан 27.
Запослени код кога се периодичним прегледом утврди да постоје знаци обољења у вези са
радом, распоређује се на послове који не спадају у групу послова са повећаним ризиком.
ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА РАДУ ЖЕНА,
ОМЛАДИНЕ И ИНВАЛИДА РАДА
Члан 28.
Запослене жене, омладина до 18. година живота и инвалиди имају право на посебну
заштиту безбедности и здравља на раду, која им се обезбеђује у складу са важећим
законским прописима, и овим Правилником.
ПОВРЕДЕ НА РАДУ, ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА И ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 29.
Повредама на раду сматрају се повреде проузроковане на послу, на путу од стана до места
рада и обратно, на путу ради извршавања службених задатака и на путу предузетом ради
ступања на рад, на лослу који је осигуран.
Члан 30.
Сваку повреду на раду и нагло обољење на раду, запослени је обавезан да пријави
непосредном руководиоцу.
Ако због тежине повреде и њеног карактера, односно наглог обољења запослени није у
могућности да сам пријави повреду, обавезан је да то учини запослени који се затекао на
најближем месту догађаја, односно лице које је прво видело или сазнало за повреду или
нагло обољење на раду.
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Члан31.
Повреде радних обавеза из области безбедности и здравља на раду, утврђене су и
уговорима о раду са запосленима важећим Законским прописима из ове области Актом о
процени ризика и овим Правилником.
Члан 32.
Школа је дужна да води и чува евиденцију из области безбедности и здравља на раду, у
складу са Законом.
Евиденције води лице за безбедност и здравље на раду.
Лице за безбедност и здравље на раду је дужан да води и чува прописану евиденцију о:
- радним местима са повећаним ризиком,
- запосленима распоређеним на радним местима са повећаним ризиком и њиховом
упућивању на претходне и периодичне лекарске прегледе, роковима за вршење
периодичних лекарских прегледа и извештајима о извршеним прегледима,
- извршеним прегледима и испитивањима радне околине, опреме за рад и средства и
опреме личне заштите,
- повредама на раду, професионалним обољењима, инвалидима рада и болестима у
вези са радом,
- запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад,
- опасним материјама које се користе у току рада,
- поднетим пријавама
Члан 33.
Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, професионалних
обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.
Услови и поступци осигурања из става 1. овог члана уређују се законом.
Члан 34.
Непосредни руководилац је дужан да запосленог удаљи са радног места због повреде
радних обавеза, у вези са заштитом безбедности и здравља на раду у следећим
случајевима:
- ако дође на посао под дејством наркотика или алкохола, односно у таквом
психичком стању да не може безбедно да ради,
- ако одбије да ради по прописима, односно упутствима и наређењима непосредног
руководиоца, а постоји озбиљна могућност да може наступити опасност по
безбедност запослених или других лица,
- ако послове на радном месту обавља супротно од утврђеног начина, или ако при
раду не примењује на радном месту, односно послу, прописане нормативе
безбедности и здравља на раду, чиме се угрожава безбедност на раду,
- ако скида, замењује или при раду уопште не користи заштитне направе, уређаје
или их неправилно употребљава,
ако самовољно обавља послове који не спадају у његов редовни задатак, ако се не
подвргава одређеним лекарским прегледима, ради утврђивања опште и посебне
здравствене способности за безбеднан и сигуран рад, ако не напусти радно место и
не поступи по захтеву непосредног руководиоца у случају привременог удаљења са
радног места.
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ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Члан 35.
Школа је обавезна да организује и осигура пружање непосредне праве помоћи запосленом
у случају повреде на раду или обољења, до његовог упућивања на лечење у здравствену
установу. Запослени који раде на радним местима са повећаном опасношћу од
повређивања и здравствених оштећења, морају бити обучени да могу и сами себи помоћи
ако су у опасности, односно ако се повреде или нагло оболе.
Члан 36.
Прву помоћ повређеном и оболелом су дужни да пруже запослени на лицу места и остали
запослени који се затекну у непосредној близини, а затим организују транспорт запосленог
до најближе медицинске установе.
Члан 37.
Запослени се оспособљавају према Програму оспособљавања пружања прве медицинске
помоћи.
За организацију оспособљавања из става 1. овог члана задужује се лице за безбедност и
здравље на раду.
Члан 38.
Обавезе школе, везано за обезбеђивање санитетског материјала, лекова, подесних носила
за преношење повређених, односно нагло оболелих лица, као и за организовање пружања
прве помоћи, регулисане са Актом о процени ризика.
Члан 39.
Све приручне апотеке морају се редовно попуњавати потребним санитетским материјалом
и лековима.
Контролу садржаја приручне апотеке врши лице за безбедност и здравље на раду.
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 40.
Школа је дужна да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад код
заснивања радног односа, односно премештаја на друге послове, приликом увођења нове
технологије или нових средстава за рад, код промене процеса рада који може
проузроковати промену мера за безбедан и здрав рад.
Школа је дужна, да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна са
свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о конкретним мерама за
безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика.
Члан 41.
Оспособљавање запослених школа обезбеђује у току радног времена, а трошкови
оспособљавања не могу бити на терет запосленог.
Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено
специфичностима његовог радног места.
Ако школа одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних
места, дужан је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места.
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Члан 42.
Оспособљавање запослених за безбедан рад послодавац обавља теоријски и практично, у
складу са програмом са програмом оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад.
Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља
се на радном месту.
Поред ове врсте провере оспособљености уводи се и периодична провера оспособљености
за безбедан и здрав рад запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком, која
се врши на начин и по поступку утвршеном актом о процени ризика.
Члан 43.
Оспособљавање запослених за безбедан рад организује лице за безбедност и здравље на
раду.
Члан 44.
Кад технолошки процес рада захтева додатно оспособљавање запосленог за безбедан и
здрав рад, школа је дужна да упозна запосленог о обављању процеса рада на безбедан
начин, путем обавештења, упутства или инструкција у писменој форми.
У изузетним случајевима, када запосленом прети непосредна опасност по живот или
здравље, због хитности се обавештења, упутства или инструкције, могу дати у усменој
форми.
Школа је дужана, да обезбеди да запослена жена за време трудноће, запослени млађи од 18
година живота и запослени са смањеном радном способношћу, поред оспособљавања за
безбедан и здрав рад, буду у писменој форми обавештени о резултатима процене ризика на
радном месту и о мерама којима се ризици отклањају у циљу повећања безбедности и
здравља на раду.
Члан 45.
Школаје дужна:
да свако лице које се по било ком основу налази у радној околини, упозори на опасна
места или на штетности по здравље које се јављају у технолошком процесу, односно на
мере безбедности које мора да примени и да га усмери на безбедне зоне за кретање, да видно обележи и истакне ознаке за безбедност и здравље, ради обавештавања и
информисања запослених о ризицима у технолошком процесу, правцима кретања и
дозвољеним местима задржавања, као и о мерама за спречавање или отклањање
ризика,
ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД
Члан 46.
Школа је дужна да опрему за рад одржава у исправном стању, а у току коришћења или
премештања на друго место рада, дужан је да их прегледа и провери њихову исправност.
Поступак одржавања опреме за рад у исправном стању, њиховог испитивања, периодичних
прегледа и вођење евиденције о одржавању, врше се у складу са позитивним законским
прописима, техничким прописима и важећим стандардима.
Члан 47.
Руковаоци опремом за рад дужни су да се за време рада строго придржавају упутства за
рад и прописа о мерама и нормативима заштите.
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Члан 48.
Машине, опрема за рад и други уређаји на механизовани погон морају имати ургађене
заштитне направе, које не омогућавају приступ руку и других делова тела запослених и
студената у опасну зону приликом рада истих.
Члан 49.
Лице за безбедност и здравље на раду води прописану евиденцију о извршеним
испитивањима и прегледима опреме за рад.
ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 50.
Ради обављања безбедног рада и чувања здравља запослених, примењују се и друге мере
заштите, којима се запосленим омогућава безбедан рад и чување здравља. Ове мере се
односе, на:
- прописану изградњу радних и помоћних просторија.
исправност воде коју користе запослени, мора бити хемијски и бактереолошки
исправна и контролисана у законском предвиђеном року,
- бука и вибрација у радним просторијама морају се свести на максимално
дозвољени ниво, како би се спречила превремена оболења запослених,
- електричне инсталације, постројења и уређаје могу пројектовати и радове на истим
могу изводити лица која за то имају овлашћења од надлежног органа или установе
и придржавати се техничких мера, норматива и прописа из заштите од електричне
енергије,
- опасне и штетне материје.
Члан51.
Рад са машинама које производе вибрацију и буку, мора се строго контролисати и
ограничити, а у смислу временског коришћења и остале предвиђене мере заштите.
Опасне и штетне материје
Члан 52.
Лако запаљиве и експлозивне материје морају се смештати у посебне магацине израђене у
складу са важећим прописима и техничким нормативима, а лице које њима рукује мора
бити стручно оспособљено за ову врсту посла и одговорно је за правилно руковање и
чување истих, те мора предузети све мере заштите ради спречавања настанка експлоије
или пожара.
Отровне материје морају се држати у подесним посудама на сигурном месту и под
надзором и њима могу да рукују само лица која су овлашћена за руковање са њима. Све
посуде са отровним садржајем морају да буду означене са ознаком „отров,,, а проливене
или растурене количине ових материја, морају се одмах и са пуном пажњом одстранити.
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Члан 53.
Код свих радова са хемијским средствима запослени морају бити снабдевени
одговарајућим заштитним средствима. Радови са хемијским средствима не смеју трајати
дуже од 7 часова дневно, а руковање наведеним средствима може се изводити само на
основу упутства произвођача.
У току рада са хемијским средствима не сме се јести, пити и пушити пре испирања уста
средствима за дезинфекцију. После рада обавезно опрати лична заштитна средства
иопрему сапуном у чистој води, а оштећена лична заштитна средства и опрему, одмах
заменити.
ЗАШТИТНА СРЕДСТВА
Члан 54.
Запослени има право на опрему и лична заштитна средства, која је обавезан да користи
према упутствима за безбедан рад ида их одржава у исправном стању. Врста, тип и рокови
трајања заштитних средстава за свако радно место, уређени су Актом о процени ризика.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОЦЕНЕ
Члан 55.
Поводом свих питања која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се Закон о
безбедности и здрављу на раду, прописи који регулишу ову област и Актом о процени
ризика.
Члан 56.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Члан 57.
Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Мр Љиљана Гавански
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