На основу члана 13. став 1, 2 и 3 Закона о безбедности и здрављу на раду
(“Службени гласник РС“ број 101/05) и Правилника о начину и поступку процене
ризика на радном месту и у радној околини (“Службени гласник РС“ број 72/2006 и
84/2006 - исправка) Директор

ИМЕ ФИРМЕ НПР.

”НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
НОВИ САД
Улица:____ бр._

ДОНОСИ

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ
ОКОЛИНИ
Садржина акта о процени ризика
Овим актом утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или
оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и
начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.
Основ и сврха процене ризика
Процена ризика и мере које послодавац утврди обезбеђују се применом прописа о
безбедности и здрављу на раду и других прописа, а примењују се ради отклањања опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, односно ради отклањања или смањења
ризика, у обиму којим се спречава повреда на раду, оштећење здравља или обољење
запосленог.

“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду (»Службени гласник РС«, број
101/05) и члана 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и
у радној околини («Службени гласник РС», број 72/06), директор "НОВАК ЂОКОВИЋ"
ДОО доноси:

ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

I
Покреће се поступак процене ризика, односно израда Акта о процени ризика за сва радна
места у радној околини у "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО, Улица______ бр__., 21000 Нови Сад.
II
За стручно лице се одређује ____________________ дипл.инж.пред. Уверење о положеном
стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду број:
____________________ од ____________________ године, издата од стране Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд.
III
Стручно лице из претходног члана ове одлуке је дужно да сачини План спровођења поступка
процене ризика.
План спровођења поступка процене ризика чини саставни део акта о процени ризика.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења

У Новом Саду
__.__.2014.

Директор:
М.П.

____________________
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ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У "НОВАК ЂОКОВИЋ"
ДОО
1) Правни основ за процену ризика

-

Закон о безбедности и здрављу на раду ( “Службени гласник РС“, број 101/2005);

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ( “Службени
гласник РС“, број 72/06 и 84/06-исправка);

-

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне средине
(“Службени гласник РС“ број 94/06 и 108/06);

-

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС",
број 62/07);

-

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима
са повећаним ризиком ("Службени гласник РС", број 120/07);

-

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном
обољењу и обољењу у вези са радом ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06-исправка);

-

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Службени гласник
РС", број 21/09);

-

Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима
намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Службени гласник СРС", број 21/89);

-

До доношења прописа о општим и посебним мерама безбедности и здравља на раду, уколико
нису у супротности са овим законом, примењиваће се мере заштите на раду (правила), садржана у
следећим прописима:

-

Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду ("Службени лист
ФНРЈ", бр. 16/47, 18/47 и 36/50), осим чл. 26-32, чл. 50-75, чл. 78-86, чл. 88- 99, чл. 104-151. и чл. 184186; лист ФНРЈ", број 69/48), осим чл. 58-61;

-

Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима
("Службени лист СФРЈ", број 55/65);

-

Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из
таквих возила ("Службени лист СФРЈ", број 17/66);

-

Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних
делова предмета од другог материјала ("Службени лист СФРЈ", број 23/67);

-

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава за личну
заштиту на раду;

-

СРПС ЕН 292 – 2/1997 Безбедност машина. Основни појмови, општи принципи конструкције.
ДЕО 1: Основна терминологија и методологија.

-

СРПС ЕН 292 – 2/1997 Безбедност машина. Основни појмови, општи принципи за конструкције.
ДЕО 2: Технички принципи и спецификације.

-

СРПС ЕН 1050 – 2005 Безбедност машина. Принципи оцене ризика.
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-

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ИСО ОХСАС 18001:1999
Смернице за процену ризика Европске уније ИСБН 92-827-4278-4
Директива ЕУ 89/391/ЕЕЦ (1989) о увођењу мера за подстицање безбедности и здравља
радника на раду,
Појединачне директиве:
89/645/ ЕЕЦ (1989.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности на радном
месту, прва појединачна Директива;
89/655/ ЕЕЦ (1989.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности приликом
коришћења опреме за рад од стране радника на радном месту, друга појединачна
Директива;
95/63/ ЕЦ (1995.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности приликом
коришћења опреме за рад од стране радника на радном месту, друга појединачна
Директива-прва измена и допуна;
2001/45/ ЕЦ (2001.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности приликом
коришћења опреме за рад од стране радника на радном месту, друга појединачна
Директива-друга измена и допуна;
89/656/ ЕЕЦ (1989.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности приликом
коришћења личне заштитне опреме од стране запослених на радном месту, трећа
појединачна Директива;
90/269/ ЕЕЦ (1990.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности приликом
ручног преношења терета тамо где постоји ризик од повређивања леђа радника, четврта
појединачна Директива;
90/270/ ЕЕЦ (1990.), о минимуму захтева за заштиту здравља и безбедности при раду са
опремом са екраном, пета појединачна директива;
92/58/ ЕЕЦ (1992.), о минимуму захтева за обезбеђивање ознака за безбедност и/или
здравље радника на раду, девета појединачна Директива;
98/24/ ЕЦ (1998.), о заштити здравља и безбедности радника од ризика везаних за
хемијске агенсе на раду, четрнаеста појединачна Директива,
2002/44/ ЕЦ (2002.), о минимуму захтева за здравље и безбедност радника од ризика који
настају излагањем физичким агенсима (вибрације), шеснаеста појединачна Директива;
2003/10/ ЕЦ (2003.), о минимуму захтева за здравље и безбедност радника од ризика који
настају излагањем физичким агенсима (бука), седамнаеста појединачна Директива;
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2) Организација и координација спровођења, измена и допуна поступка
процене ризика
На сваком радном месту послодавац има обавезу да се брине за безбедност и здравље
радника и то у свим аспектима везаним за рад. Сврха процене ризика је да омогући
послодавцу да преузме мере за безбедност и здравље радника. Ове мере укључују:
- спречавање професионалних опасности
- информисање радника
- обука радника
- организацију и спровођење потребних мера.
Иако сврха процене ризика укључује и спречавање професионалних опасности, што увек и
мора бити циљ, често је тешко то спровести у пракси. Где није могуће сасвим уклонити
опасност, треба је смањити и ставити под контролу.
Процена ризика се спроводи уз консултације и/или учествовање свих који се налазе на
одређеном радном месту (послодавци, руководиоци и запослени и/или њихови
представници). Сви они могу допринети различитим фазама овог процеса.
Процена ризика треба да помогне послодавцу или надлежним лицима да:
- препознају опасности на раду и процене ризике везане за те опасности како би се
одредиле мере за заштиту здравља и безбедности запослених и других радника
пазећи при том на законске прописе,
- процене опасности како би се изабрала најприкладнија радна опреме, хемијске
материје, сама опремљеност радног места и организација рада,
- провере да ли су постојеће мере одговарајуће,
- предузме оне радње које су неопходне након спровођења процене ризика,
- покажу самима себи, надлежним државним органима, запосленима и њиховим
представницима да су сви фактори у вези са радом били размотрени као и да је
донета одговарајућа процена о присутности опасности и мера потребних за очување
здравља и безбедности,
- се старају да превентивне мере као методе рада и производње које се примењују
након спроведене процене ризика представљају побољшање безбедности радника и
бољу заштиту њиховог здравља.
У сагласности са горе изложеним, процену ризика на раду треба поновити увек када се
појави било каква промена која може утицати на запажање опасности. Споменимо само неке
промене: нове процедуре, нова опрема или материјали, промена у организацији рада, нове
радне ситуације као што су нове радионице или други простори.
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3) Списак физичких лица компетентних за процењивање ризика
На основу Одлуке о покретању поступка процене ризика, за послове спровођења и
координације, измене и допуне поступка процене ризика, као стручно лице и процењивач
ризика одговорна је:

_____________________,
(Име и презиме)

__дипл.инг. пред,
(Квалификација)

ВСС

.

(Стручна спрема)

Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду, број: ____________________ од ____________________
године, издатог од стране Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и
здравље на раду, Београд.
Стручно лице је у обавези да сачини План спровођења процене ризика, одреди начине и
поступке вршења процене ризика, сарађује са одговарајућим службама, стручним
установама и предузећима у циљу израде процене ризика за сва радна места у радној
околини.

За сарадњу у поступку процене ризика и потписивање документације у вези поступка
процене ризика, као лице за надзор - координатор од стране послодавца, одговоран је:
____________________ (Директор)
(Име и презиме)
М.П.
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4) Методе за вршење процене ризика
Процена појединачних ризика на радном месту у радној околини се базира на Киннеy
методи.
Ризик се квантитативно одређује као производ вероватноће (П), учесталости (Ф) и учинка
последице (Е).
Вероватноћа (П)
0,1
тешко схватљиво
0,2
једва појмљиво
0,5
схватљиво, али мало вероватно
1
мало вероватно, али могуће у неким случајевима
3
није актуелно, али је могуће
6
апсолутно могуће
10
предвидиво, очекивано

Учинак последице (Е)
1
мали (мале повреде без боловања)
2
знатан (медицински третман и боловање)
3
озбиљан (повреда са озбиљним последицама, хоспитализација, могућ инвалидитет)
6
веома озбиљан / један смртни случај
10
катастрофалан (вишеструки смртни исход)

Учесталост (Ф)
1
ретко (годишње)
2
понекад (месечно)
3
повремено (недељно)
6
редовно (дневно)
10
стално - континуално

1.
2.

Индеx Киннеy
Р ≤ 20
20 < Р ≤ 70

3.

70 < Р ≤200

4.

200 < Р ≤ 400

5.

Р > 400

(Р = П x Ф x Е)
веома мали ризик - прихватљиво
мали ризик
- обратити пажњу, решити га редовном
процедуром
умерен ризик
- применити мере, морају се утврдити
одговорности руководства
висок ризик
- одмах побољшати ситуацију, потребна брза
реакција од стране вишег руководства
екстремно висок - зауставити све радове, потребна моментална
ризик
акција од стране највишег руководства
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За оцену степена безбедности и зравља на раду за свако радно место врши се анализа ризика
везаних за ЛИСТЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ. Процењени ризици су рангирани по
приоритету.
Зависно од ранга ризика према ИНДЕX КИННЕY одређују се корективне мере.
Уколико се ни применом корективних мера не могу сви ризици елиминисати или смањити на
прихватљив ниво закључује се:
РАДНО МЕСТО ЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ

5) Фазе и рокови за процену ризика
Процена ризика ће се обавити у 5 фаза, а планирани су следећи рокови извршења по фазама:
I фаза
а) Прикупљање општих података о послодавцу
б) Опис радног процеса
ц) Снимање организације рада
д) Опис и груписање опреме за рад
е) Опис и груписање средстава и опреме личне заштите на раду
Рок: до__.__.2014.године.
II фаза
а) Прикупљање података из постојеће документације и израда потребних образаца,
аката и слично за утврђивање опасности и штетности на радном месту и радној
околини.
Рок: до__.__.2014.године.
III фаза
- Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној
околини.
б) Процењивање ризика у односу на опасности и штетности.
Рок: до__.__.2014.године.
IV фаза
а) Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика.
б) Класификација мера и поступака за отклањање, смањење или спречавање ризика
у смислу већих инвестиционих улагања, односно сачињавање посебног програма о
потпуном отклањању недостака са роковима реализације програма.
Рок: до__.__.2014.године.
V фаза
Достављање акта о процени ризика.
Рок: до__.__.2014.године.
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6) Начин прикупљања документације потребне за процену ризика
Процена ризика темељи се на систематском евидентирању и процењивању свих фактора
(опасности и штетности) у процесу рада који могу узроковати настанак повреде на раду,
обољења или оштећења здрвља (професионална обољења и обољења у вези са радом) и
утврђивање могућности односно начина спречавања и отклањања ризика, уз обавезу
послодавца да осигура потребна финанскијска средства.
Почетне податке за процену ризика прибавља и доставља Послодавац лицу које врши
процену ризика.
Прво се врши обилазак објеката намењених за радне и помоћне просторије и врши њихова
процена са аспекта безбедности.
У наредној фази ће процењивач/чи обилазити радна места.
Процењивачи ризика:
- посматрају околину радног места (нпр. приступ, услови подних површина,
безбедност машина, присуство прашина и издувних гасова, температура, осветлење,
бука итд.)
- препознају задатке који се морају обавити на радном месту (сви задаци морају бити
описани како би могли бити укључени у процену ризика),
- разматрају задатке који се обављају на радном месту (евалуација ризика за све
поједнине послове),
- посматрају радни процес (провера да процедуре следе упутства и обављају се како је
предвиђено како не би искрсле нове опасности),
- посматрају облике рада (процена изложености опасности),
- разматрају спољне факторе који могу утицати на радно место (нпр. временски
услови за раднике који раде на отвореном),
- проучавају психичке, социјалне и физичке факторе који могу допринети стресу на
раду, њиховој међусобној интеракцији, интеракцији с факторима у предузећу и
околини)
Том приликом ће бити потребно да се доставе на увид:
- Стручни налази од претходним прегледима (услови радне околине, опрема за рад),
- Евиденција о обукама запослених,
- Евиденција личне заштитне опреме,
- Инспекциски налази о извршеном надзору,
- Извештаји о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених,
- Подаци о повредама на раду, професионалним болестима и обољењима у вези са
радом,
- Упутства за безбедан рад и сл.
Процењивачи ће попуњавати упитнике и интервјуисати запослене.
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7) Информисање процењивача ризика
Лице за безбедност прикупља почетне податке о предузећу за које се врши израда процене
ризика. Након увида у технологију и радне процесе датог предузећа врши се избор
потребних кадрова из реда процењивача ризика. Сваком процењивачу се достављају
информације које су релевантне за његово учешће у комплетној процени ризика. Након
увида у обим и врсту посла за који су задужени процењивачи ће прегледати релевантну
техничку документацију везану за додељени посао. Ту спадају и закони, правилници,
упутства за рад, искуства везана за сличне технологије итд.

8) Координацију између процењивача ризика
Координацију и организацију послова између процењивача и лица која учествују у процени
ризика, врши стручно лице – одговорно за процену ризика ____________________.
Контролу поступка процене ризика и рад процењивача обавља напред наведено стручно
лице.
Надзор и контролу поступка процене ризика испред "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО врши лице
за надзор и контролу - координатор:
1. ____________________ (директор)

9) Начин прибављања информација за процену ризика од запослених
Информација од запослених се прибавља личним контактом приликом обиласка зграде,
просторије, простора и конкретног радног места. Врши се преглед опреме за рад и услова
рада радног места и радне околине и анкетирањем сакупљају подаци који се односе на лични
утисак запосленог у вези:
- сигурности опреме за рад,
- услове рада (штетности на радном месту),
- организације рада,
- личних предлога и сугестија.

10) Консултације са представницима запослених и информисање представника
запослених о резултатима процене ризика и предузетим мерама
Приликом израде процене ризика потребно је вршити консултације са запосленима и/или
представницима запослених о евидентираним опасностима.
По завршеној процени ризика послодавац ће писменим путем обавестити и информисати
представнике запослених са резултатима процене ризика и мерама које су предузете, као и
мерама које треба предузети ради заштите живота и здравља запослених и представнику
запослених доставити један примерак процене ризика.

У Новом Саду
__.__.2014.године.
У Новом Саду
__.__.2014.године.

План сачинио
__________________________
План одобрио
__________________________
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1. Општи подаци о послодавцу
Пословно име (назив):

"НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО,
Улица __________ бр.__., 21000 Нови Сад.
20477202
Улица __________ бр.__, Нови Сад

Регистарски број/Мат. број:
Седиште:
Делатност:
Шифра делатности:

Подаци о лицима која су запослена код послодавца, а учествују у процени ризика:
____________________ (директор),
(Име и презиме)

Подаци о лицима која врше процену ризика:
На основу Одлуке о покретању поступка процене ризика, за послове спровођења и
координације, измене и допуне поступка процене ризика, као стручно лице и процењивач
ризика одговоран је:
__________________

дипл. инж.пред

(Име и презиме)

ВСС

(Квалификација)

(Стручна спрема)

Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду, број: ____________________ од ____________________
године, издатог од стране Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и
здравље на раду, Београд.
Стручно лице је у обавези да сачини План спровођења процене ризика, одреди начине и
поступке вршења процене ризика, сарађује са одговарајућим службама, стручним
установама и предузећима у циљу израде процене ризика за сва радна места у радној
околини.
____________________
(Име и презиме)

дипл. инж.пред,
(Квалификација)

ВСС
(Стручна спрема)
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2. Опис радног процеса
2.1. Опис радног процеса
"НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО се бави производњом и трговином на велико парфимеријским и
козметичким производима.
2.2. Опис средстава за рад која се користе у радним процесима
12.2.1. Објекти који се користе као радни и помоћни простор
Седиште "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО се налази на адреси Улица __________ бр.__., 21000
Нови Сад..

2.2.2. Опрема за рад
Запослени у "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО у радном процесу користе:
-

рачунар,
телефон,
факс,
скенер,
штампач,
канцеларијски прибор,
мешач за хемикалије (реактор) 2 ком,
вага (електронска),
ручни палетар 1 ком,
ручна колица 2 ком,
платформе за репро материјал 2 ком,
степениште за репроматеријал 2 ком,
палете,
пластична ПВЦ бурад,
компресор.

2.3. Опис средстава и опреме за личну заштиту на раду
Обзиром на природу посла, запосленима су дата на употребу средства и опрема за личну
заштиту на раду. Опис средстава за личну заштиту на раду су дата у тачки 6.4 овог акта.
2.4. Сировине и материјали који се користе
"НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО се бави производњом и трговином на велико парфимеријским и
козметичким производима. Од сировина не користе материју/хемију која је штетна по
човека и здравље, нити као оксидант.
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3. Снимање организације рада
Број запослених на основу уговора о раду:
Број
Број запосл. Број запосл. Број
трудница млађих од
између
инвалида
18 год.
18-21 год.
/
/
/
/

Укупан
број
жена
2

Укупан број Укупан број
мушкараца
запослених
0

2

3.1. Унутрашња организација
"НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО се бави производњом и трговином на велико парфимеријским и
козметичким производима. Послодавац може да обавља и друге делатности дозвољене
законом.
Организацију послодавца чини: Директор, главни технолог-руководилац погона, радник у
производњи, административни радник, комерцијалиста, технолог, помоћни радник у
производњи, возач-магационер.
3.2. Провера прописане, односно утврђене организације рада и стварног стања
организације рада код послодавца
РБ

Назив радног места

1.
2.
3.
4.

Директор
Административни радник
Комерцијалиста
Главни технолог руководилац погона
Технолог
Радник у производњи
Помоћни радник у производњи
Возач-Магационер

5.
6.
7.
8.

Бр. изршилаца по Прав.
о систематизацији
1
1
0
0

Стварно
стање*
1
1
0
0

Разлика

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

*Стварно стање представља стварни број запослених радника на сваком радном месту у моменту доношења акта
о процени ризика.

3.3. Снимак организације рада послодавца
Увидом у чињенично стање и уговоре о раду утврђено је следеће:
"НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО се успостављају радна места у складу са захтевима процеса и
организације рада.
Код Послодавца може радити лице које испуњава потребне услове за рад на тим пословима
и које је стручно оспособљено за вршење послова за које је закључило уговор о раду.
Запослени код Послодавца дужни су да стално усавршавају своја стручна знања и развијају
своје способности за обављање послова за које су закључили уговор о раду.

15

www.bezbednostizdravljenaradu.com

“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ Називи радних места утврђује се према врсти послова који се обавља, сложености послова,
одговорности за обављене послове, стручној спреми и посебним условима за рад на тим
пословима.
Врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на појединим пословима
одређује се према сложености послова који се обављају, одоговорности за обављање послова
и условима рада у којима се ти послови обављају.
Организација рада у смислу кадровске структуре, радног времена, услова за заснивање
радног односа и др. је дата уз свако радно место у погављу 5.2.
Радно време у "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО је од 10 до 18 часова. У зависности од обима
посла у посебним ситуацијама врши се расподела радног времена.
Дневни одмор је 30 минута, а време одмора је усклађено са послом који обављају.
Недељни и годишњи одмор су одређени уговорима о раду, а у складу са Законом о раду.
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

4. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном
месту и у радној околини
Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини
врши се на основу података који се прикупљају из документације којом располаже
послодавац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем
потребних информација од запослених и информација из других извора и разврставањем у
врсте прикупљених података, односно могућих опасности и штетности на које ти подаци
указују.
При утврђивању података о опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини
полази се од постојећег стања безбедности и здравља на раду.

важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима средстава за рад
Громобранска инсталација: Није дат на увид;
Гасна инсталација: Није дат на увид;
Електрична инсталација: Није дат на увид;

важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима средстава за рад
Није достављен стручни налаз на увид

важећи налази о извршеним испитивањима услова радне околине
МИКРОКЛИМА
Није достављен стручни налаз на увид;
ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ: прашина, пара, гасови, димови
Није достављен стручни налаз на увид;
ФИЗИЧКЕ ШТЕТНОСТИ (бука, вибрација, штетна зрачења)
Није достављен стручни налаз на увид;
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

извештаји о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених
Приликом запошљавања радник није у обавези да обави претходни лекарски преглед.

подаци о повредама на раду, професионалним болестима и обољењима у вези са радом
Није било повреда и професионалних обољења.

подаци о средствима и опреми за личну заштиту на раду
Обзиром на врсту делатности, запосленима су дата на употребу средства и опрема за личну
заштиту на раду. Средства за личну заштиту на раду су дата у тачки 6.4.

инспекцијски налази о извршеном надзору
Није било је надзора од стране инспекције рада.
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ Опасности и штетности групишу се у зависности од њихове врсте и природе
Опасности се групишу у:
механичке опасности, које се појављују коришћењем опреме за рад, као што су:
1. недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова,
2. слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду запосленом,
3. унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и померања
одређене опреме за рад,
4. коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или пожар,
5. немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада, изложеност
затварању, механичком удару, поклапању, и сл.,
6. други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности;
опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места, као што су:
7. опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени долази
у додир, а које имају оштре ивице - рубове, шиљке, грубе површине, избочене
делове, и сл.),
8. рад на висини или у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду,
9. рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више
фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у затвореном простору
који је недовољно осветљен или проветраван, и сл.),
10. могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине),
11. физичка нестабилност радног места,
12. могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или опреме за
личну заштиту на раду,
13. утицаји услед обављања процеса рада коришћењем неодговарајућих или
неприлагођених метода рада,
14. друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места и
начином рада (коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду која
оптерећују запосленог, и сл.);
опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, као што су:
15. опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме под
напоном,
16. опасност од индиректног додира,
17. опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталације
(прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или варничење, и др.),
18. опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења,
19. опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања,
20. друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем електричне енергије.
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ Штетности се групишу у:
штетности које настају или се појављују у процесу рада, као што су:
21. хемијске штетности и и (удисање, гушење, уношење у организам, продор у тело кроз
кожу, опекотине, тровање и сл.),
22. физичке штетности (бука, вибрације),
23. биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и алергентима),
24. штетни утицаји микроклиме (висока температура, ниска температура, влажност
ваздуха, брзина струјања ваздуха),
25. неодговарајућа - недовољна осветљеност,
26. штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, ласерског,
ултразвучног),
27. штетни климатски утицаји (рад на отвореном),
28. штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, транспорту,
паковању, складиштењу или уништавању,
29. друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да буду узрок
повреде на раду запосленог, професионалног обољења или обољења у вези са радом;
штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора који се узрочно
везују за радно место и послове које запослени обавља, као што су:
30. напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење терета,
разне дуготрајне повећане телесне активности и сл.),
31. нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл.),
32. напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија и сл.),
33. одговорност у примању и преношењу информација, коришћење одговарајућег знања
и способности, одговорност у правилима понашања, одговорност за брзе измене
радних процедура, интензитет у раду, просторна условљеност радног места,
конфликтне ситуације, рад са странкама и новцем, недовољна мотивација за рад,
одговорност у руковођењу и сл.;
34. штетности везане за организацију рада, као што су (рад дужи од пуног радног
времена (прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно време, рад ноћу,
приправност за случај интервенција и сл;
остале штетности које се појављују на радним местима, као што су:
35. штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на
шалтерима, лица на обезбеђењу, и сл.),
36. рад са животињама,
37. рад у атмосфери са високим или ниским притиском,
38. рад у близини воде или испод површине воде,
39. остале опасности, односно штетности.
Пратећи наведену поделу опасности и штетности су разврстане табеларно у оквиру сваког
радног места. За сваку утврђену опасност и штетност је процењен ризик.За свако радно
место су утврђени послови који се обављају као и услови на раду у радној околини.
Посматран је и обим посла као и број извршилаца да би се утврдило да ли су запослени
преоптерећени послом.
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

5. Процењивање ризика у односу на опасности и штетности
5.1. Начин и метода за процену ризика
За свако радно место су процењени физички и психофизиолошки захтеви. Процењен је
ритам рада, карактер рада и тежина рада са аспекта физичког оптерећења.
Такође, извршена је непосредна процена психофизилошког оптерећења.
Утврђено је која средства за рад запослени користи.
Процена ризика се одређује на основу:
- вероватноће настанка,
- експозиције и
- тежине могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог у вези
са радом.
Основни параметри за процену ризика су вероватноћа да ће наведена опасност/штетност
изазвати повреду/обољење и тежина повреде/обољења у најгорем случају.
Вероватноћа да ће се десити повреда/обољење је добијена на основу анализе постојећег
стања заштите на радном месту и дужине експозиције запосленог наведеној
опасности/штетности.
Утврђене опасноси и штетности су упоређене са прописаним, дозвољеним
вредностима.
Процена Р И З И К А се одређује на основу: МЕТОДА – ИНДЕX КИННЕY

ИНДЕX КИННЕY:

Р=ЕxПxФ

РИЗИК
1.

Р ≤ 20

веома мали ризик - прихватљиво

2.

20 < Р ≤ 70

мали ризик

3.

70 < Р ≤200

4.

200 < Р ≤ 400

5.

Р > 400

- обратити пажњу,
процедуром

решити

га

редовном

умерен ризик

- применити мере, морају
одговорности руководства

се

утврдити

висок ризик

- одмах побољшати ситуацију, потребна брза
реакција од стране вишег руководства

екстремно висок
ризик

- зауставити све радове, потребна моментална
акција од стране највишег руководства
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УЧИНАК – ПОСЛЕДИЦЕ – Е
1
мали (мале повреде без боловања)
2
знатне (медицински третман и боловање)
3
озбиљне (повреда са озбиљним последицама, хоспитализација, могућ
инвалидитет)
6
веома озбиљне/ 1 смртни случај
10
катастрофално – вишеструки смртни исход

ВЕРОВАТНОЋА – П
0,1
тешко схватљиво
0,2
једва појмљиво
0,5
схватљиво, али мало вероватно
1
мало вероватно, али могуће у неким случајевима
3
могуће
6
сасвим могуће
10
предвидиво, очекивано

УЧЕСТАЛОСТ – Ф
1
ретко (годишње)
2
понекад (месечно)
3
повремено (недељно)
6
редовно (дневно)
10
стално – континуално

Радна места на којима се изврши процена ризика
•
•
•
•
•
•
•
•

Директор
Административни радник
Комерцијалиста
Главни технолог-руководилац погона
Технолог
Радник у производњи
Помоћни радник у производњи
Возач-Магационер
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- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 5.2. Процена ризика за радна места у радној околини

1. Радно место: ДИРЕКТОР
1.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

ВСШ/ССС
По статуту
Радно искуство годину дана

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запосл.
1

Мушкараца:
/

Жена:
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Директор:
- организује рад и пословање предузећа и одговара за законитост рада предузећа,
- представља и заступа предузеће,
- извршава одлуке јединог члана друштва,
- доноси акт о организацији и систематизацији послова,
- руководи радом запослених,
- врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом предузећа.
1.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр.
1
2

Место рада (радне тачке):
Канцеларија
Терен

Оријентациона дужина временског ангажовања:
40% радног времена
60 % радног времена

1.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
-

рачунар,
телефон, мобилини,
факс,
скенер,
штампач.

1.4. Услови на раду:
Канцеларија директора се налази седишту друштва и услови рада одговарају
административним пословима. Половину радног времена директор проводи на терену, а
другу половину у канцеларији.
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- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 1.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
<30%
>30%
х
Напомена:
Стајање
x
Седење
x
5.5
Кретање
x
2
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежак
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности

Потребан степен изражености
мали
просечни изнад
просека
Општа интелектуална способност
x
Специјална интелектуална способност
x
Способност разумевања мех односа
x
Способност
разумевања
просторних
x
односа
Разумевање и памћење симбола
x
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
x
Кооперативност
x
Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи
Степен изражености
психофизиолошког
мали
просечни изнад
оптерећења
просека
Рад у сменама
x
Динамика
радне
x
активности
Монотонија
радне
x
активности
Психосензорно
x
оптерећење
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
Емоционално оптерећење
x

врло висок

x
x
x

Коментар
врло
висок

x
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 1.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1.Листа опасности на радном месту
Ши Назив опасности
Последице
Вероватноћа
Учесталост
фра
(Е)
(П)
(Ф)
Механичке опасности:
06
Опасност од саобраћајне несреће
веома
врло мала
дневно
озбиљне
вероватноћа
(6)
(0,5)
(6)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност
клизања
или
знатне
мала
дневно
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
(6)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасност од индиректног додира
веома
практично
дневно
– контактра са металним масама
озбиљне
невероватно
које у случају квара могу доћи под
(6)
(0,2)
(6)
напон
2.Листа штетности на радном месту:
Ши Назив штетности
Последице Вероватноћа
Учесталост
фра
(Е)
(П)
(Ф)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
32
Изложеност стресу због обавезе
знатне
могуће
континуално
доношења тешких одлука и
(2)
(3)
(10)
могућности
непредвиђених
проблема
33
Одговорност
за
законитост
знатне
могуће
континуално
пословања
(2)
(3)
(10)
33
Одговорност у руковођењу
знатне
могуће
континуално
(2)
(3)
(10)
33
Одговорност за планирање и
знатне
могуће
континуално
финансијско пословање
(2)
(3)
(10)
Процена ризика за идентификоване опасности и штетности
Ши Препознати (идентификовани) ризик
Ниво ризика Р=ЕxПxФ
фра
Е
П
Ф
Р
06
10
16
32
33
33
33

Опасност од саобраћајне несреће
Могућност клизања или спотицања
приликом кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира –
контакта са металним масама које у
случају квара могу доћи под напон
Изложеност стресу због обавезе
доношења
тешких
одлука
и
могућности непредвиђених проблема
Одговорност за законитост пословања
Одговорност у руковођењу
Одговорност
за
планирање
и
финансијско пословање

Коректи-вне
мере

6
2

0,5
1

6
6

18
12

2
3

6

0.2

6

7.2

4

2

3

10

60

1

2
2
2

3
3
3

10
10
10

60
60
60

1
1
1
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

1.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1.Психички и психофизиолошки напори произилазе:
из велике количине и брзих промена информација,
из потребе обезбеђивања и благовременог извршења посла,
из потребе за праћењем и исправном применом правила у делатностима предузећа
(законска и друга ограничења, уговори и обавезе, пословни и други процеси),
из потребе да се памти велики број информација,
из високог нивоа одговорности у пословању (обезбеђење посла, резултати пословања,
расподеле финансијских средстава, примене законских прописа, интерних
нормативних аката и етичких принципа),
из сложености међуљудских односа,
из немогућности да се уочени проблем успешно и благовремено реши и др.
Радни задаци могу бити често узрок стреса који доводи до: промене расположења,
логороичности, депресија, и низа соматских обољења, мигрена, поремећаја сна, улкусна
болест, болест ендокриних жлезда, висок крвни притисак, затим алергија, аутоимуних
болести па чак и канцера.
Велика одговорност је узрок продуженог стреса што је некад увод у психичка обољења:
анксиозност, депресија, поремећај сна, неуротичност, болести зависности; ментална:
збуњеност, слаба могућност концентрације, брз замор, логороичност и психосоматске
болести: хипертензија, улкусна болест, поремећај ендокриних жлезда, срчана обољења,
честе главобоље...
Овакво радно оптерећење узрокује продужени стрес који може да има за последицу бројна
психофизиолошка, ментална и емоционална оболења и стања (хипертензија, ангина
пекторис, поремећаји сна и друге вегетативне сметње, промене расположења, анксиозност,
депресија и др).
Да би се ризик држао под контролом потребна је:
- примена организационих мера (подела посла).
- расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор).
2.Возач је у саобраћају увек изложен ризику од саобраћајне несреће због лоших временских
и/или услова пута, гужви, других учесника у саобраћају. Ризик се додатно повећава са
дужином вожње, кратким периодима одмора, неприлагођеном брзином, конзумирањем
алкохола и друго. Могуће последице у случају саобраћајног удеса су механичке повреде типа
тупих удара, отворене ране, преломи кости, контузије меких ткива и унутрашњих органа,
повреде главе (потрес мозга, крварење унутар лобањске дубље) и у најгорем случају смртна
повреда.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- одржавање и провере техничке исправности возила,
- стриктно поштовање саобраћајних прописа,
- прилагођавање вожње условима на путу,
- поштовање радне спремности возача.
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 3. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга. Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће.
4.Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа врло мала. Индиректни додир са електричном инсталацијом може
угрозити здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до
тетаније, као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних
судова и делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости
делова тела.
Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- периодична контрола исправности електричне инсталације,
- периодична оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна
пажња посвећена коришћењу електричних инсталација

1.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је следеће:
Радно место ДИРЕКТОР није радно место са повећаним ризиком.
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2. Радно место: АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
2.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

Није од значаја
Није од значаја
нема

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца:
Жена:
1
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Административни радник:
- прима странке, обавештава их и усмерава,
- брине и врши набавку канцеларијског материјала и осталих потрепштина,
- води све приручне евиденције по налогу директора и природе посла,
- пријем и преусмеравање телефонских позива,
- фотокопирање, скенирање, архивирање документације,
- вођење евиденције о запосленима (пријава / одјава радника, овера здравствених
књижица, евиденција о годишњим одморима),
- разврставање и експедиција интерне и екстерне поште,
- завођење и одлагање документације,
- обављање послова коресподенције, фактурисања и вирманисања,
- спровођење уговора о компезацијама,
- познавање и рад са рачунарима,
- израда финансијских периодичних и годишњих извештаја,
- ради и друге послове по налогу директора предузећа и њему је одговоран за свој рад.

2.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр.
1.

Место рада (радне тачке):
Канцеларија

Оријентациона дужина временског ангажовања:
100 % радног времена

2.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
- Рачунар са пратећом опремом,
- Телефон,
- Телефакс,
- Канцеларијски прибор.
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Радно место запосленог се налази у канцеларији где обавља административне послове.
Услови рада на радном месту одговарају административним пословима.
2.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
<30%
>30%
Час
Напомена:
Стајање
x
Седење
x
5,5
Кретање
x
2
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
Непосредна процена физичког оптерећења:
I лак
x

Тежина рада
II средње тежак
III тежак

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека
висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи
психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
Ментално оптерећење
Емоционално оптерећење

Коментар
врло
висок

Код рада на
рачунару

x
x
x
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- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 2.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1. Листа опасности на радном месту:
Ши Назив опасности
Последице
Вероватноћа
Учесталост
фра
(Е)
(П)
(Ф)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или спотицања
знатне
могуће
дневно
приликом
кретања
у
радном
(2)
(3)
(6)
простору
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасност од индиректног додира –
веома
практично
дневно
контакта са металним масама које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под напон
(6)
(0,2)
(6)
2. Листа штетности на радном месту:
Ши Назив штетности
Последице Вероватноћа Учесталост
фра
(Е)
(П)
(Ф)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
31
Нефизиолошки
положај
тела
знатне
могуће
дневно
(дуготрајно седење)
(2)
(3)
(6)
31/ Напори услед перманентног рада на
знатне
могуће
дневно
32
рачунару
(2)
(3)
(6)
32
Емоционални напор због комуникације
мале
могуће
дневно
са великим бројем људи
(1)
(3)
(6)
Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Ши Препознати (идентификовани) ризик
Ниво ризика Р=ЕxПxФ
фра
Е
П
Ф
10
16
31
31/
32
32

Могућност клизања или спотицања
приликом кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира –
контакта са металним масама које у
случају квара могу доћи под напон
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење)
Напори услед перманентног рада на
рачунару
Емоционални напор због комуникације са
великим бројем људи

2

1

6

12

Корект
ивне
мере
2

6

0,2

6

7,2

3

2

3

6

36

1

2

3

6

36

1

1

3

6

18

1

Р

2.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Психосензорни напори су последица учесталог рада са рачунаром и средствима
комуникације (телефон, факс, е-маил), као и комуникације са великим броје људи. Радно
оптерећење подразумева мишићна напрезања услед дуготрајног седења при раду и
ангажовања мускулатуре руку и кичменог стуба. Као последица јављају се мишићни замор и
поремећај циркулације.
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- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ Ризик је мали, али га треба држати под контролом. Корекивне мере су:
- коришћење исправне и ергономски погодне столице за рад,
- примена организационих мера (правилна расподела посла),
- повремено прекидање рада за рачунаром, са по пар минута одмора,
- повремено устајање и кретање,
- пожељне и лакше вежбе ради растерећења врата и кичменог појаса.
2. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга или у тежем случају-крварења, које може имати смртни исход.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора и круга предузећа,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће.
3.Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа врло мала. Индиректни додир са елетричном инсталацијом може
угрозити здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до
тетаније, као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних
судова и делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости
делова тела. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- периодична контрола исправности електричне инсталације (више о томе у кор.
мерама за цео објекат)
- периодичне обуке запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна пажња
посвећена коришћењу електричне енергије

2.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је следеће:

Радно место АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК није радно место са повећаним ризиком.
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3. Радно место: КОМЕРЦИЈАЛИСТА
3.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

Није од значаја
Није од значаја
Нема

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
/
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла које обавља комерцијалиста:
- стара се о примени законских прописа из домена дужничко – поверилачких односа
(фактурисање и плаћање)
- прикупљање података о потреби за набавку робе и о потреби за превоз робе
- прикупљање података о ценама за поједине врсте роба и других услова набавке
- праћење и извршење уговора
- решавање и рекламација
-пријем,складиштење и издавање робе (квантитативни и квалитативни пријем робе, смештај
и чување робе, израда записника о исправности и оштећењу робе и амбалажа, издавање
робе)
- евиденција о набавци и издавању робе (вођење евиденције о набавци, издавању и
наплаћивању робе, израда извештаја, решавање поште, вођење евиденције о оправци
основних средстава)
- води целокупну евиденцију о запримљеном и издатим количинама роба по врстама,
количинама, добављачима и купцима,
- потписује отпремнице о извршеном утовару,
- по потреби прави записнике о квантитативним и квалитетном пријему робе,
- евиденција комерцијалне документације (контрола документације и евиденције, евиденција
закључених уговора и праћење њихове реализације, издавање диспозиција, контактирање и
кореспондирање са корисницима услуга, шпедицијама и царинама, припремање докумената
за преговоре и царињење),
- обрађује пошту везану за његове послове,
- обавља и друге послове које му директор стави у надлежност
3.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр. Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског ангажовања:
1.
Канцеларија
70% радног времена
2.
Терен
30% радног времена
3.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
-

Рачунар са пратећом опремом
Телефон
канцеларијски прибор
аутомобил
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Радно место запосленог је у канцеларији и на терену. Услови на раду одговарају захтевима
радног места.
3.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
<30%
>30%
Час
Напомена:
Стајање
x
Седење
x
2,5
Кретање
x
5
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежак
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали просечни
изнад
врло
просека
висок
х
x
х
х
x
х
х
х
х
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи
психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
х
Монотонија радне активности
х
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
х
Емоционално оптерећење
х

Коментар
врло
висок
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1. Листа опасности на радном месту:
Ши Назив опасности
фра
Механичке опасности:
06
Опасност од саобраћајне несреће

10

16

Последице
(Е)

Вероватноћа
(П)

Учесталост
(Ф)

веома
мала
озбиљне
вероватноћа
(6)
(1)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
Могућност клизања или спотицања
знатне
мала
приликом кретања у радном простору
вероватноћа
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од индиректног додира –
веома
практично
контакта са металним масама које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под напон
(6)
(0,2)

дневно
(6)
дневно
(6)
дневно
(6)

2. Листа штетности на радном месту:
Ши Назив штетности
Последице
Вероватноћа
Учесталост
фра
(Е)
(П)
(Ф)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
31
Нефизиолошки положај тела
знатне
могуће
дневно
(дуготрајно седење)
(2)
(3)
(6)
31/
Напори услед рада на рачунару
знатне
могуће
дневно
32
(2)
(3)
(6)
33
Емоционални напор због
мале
могуће
дневно
комуникације са странкама (купци,
(1)
(3)
(6)
добављачи...)
Процена ризика за идентификоване опасности и штетности
Ши Препознати (идентификовани) ризик
Ниво ризика Р=ЕxПxФ
фра
Е
П
Ф
06
10
16
31
31/
32
33

Опасност од саобраћајне несреће
Могућност клизања или спотицања
приликом кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира –
контакта са металним масама које у
случају квара могу доћи под напон
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење)
Напори услед рада на рачунару

6
2

1
1

6
6

36
12

Коректи
вне
мере
2
3

6

0,2

6

7,2

4

2

3

6

36

1

2

3

6

36

1

Емоционални напор због комуникације
са странкама (купци, добављачи...)

1

3

6

18

1

Р
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1.Психосензорни напори су последица учесталог рада са рачунаром и средствима
комуникације (телефон, факс, е-маил), као и комуникације са странкама. Радно оптерећење
подразумева мишићна напрезања услед дуготрајног седења при раду и ангажовања
мускулатуре руку и кичменог стуба. Као последица јављају се мишићни замор и поремећај
циркулације. Радни задаци могу бити често узрок стреса који доводи до: промене
расположења, логороичности, депресија, и низа соматских обољења, мигрена, поремећаја
сна, улкусна болест, болест ендокриних жлезда, висок крвни притисак, затим алергија,
аутоимуних болести па чак и канцера.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- коришћење исправне и ергономски погодне столице за рад,
- примена организационих мера (правилна расподела посла),
- повремено прекидање рада за рачунаром, са по пар минута одмора,
- повремено устајање и кретање,
- пожељне и лакше вежбе ради растерећења врата и кичменог појаса,
- расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор).
2. Возач је у саобраћају увек изложен ризику од саобраћајне несреће због лоших временских
и/или услова пута, гужви, других учесника у саобраћају. Ризик се додатно повећава са
дужином вожње, кратким периодима одмора, неприлагођеном брзином, конзумирањем
алкохола и друго. Ризик се додатно повећава са дужином вожње, кратким периодима одмора,
неприлагођеном брзином, конзумирањем алкохола и друго. Могуће последице у случају
саобраћајног удеса су механичке повреде типа тупих удара, отворене ране, преломи кости,
контузије меких ткива и унутрашњих органа, повреде главе (потрес мозга, крвављење
унутар лобањске дубље) и у најгорем случају смртна повреда.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- одржавање и провере техничке исправности возила,
- стриктно поштовање саобраћајних прописа,
- прилагођавање вожње условима на путу,
- поштовање радне спремности возача.
3. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга или у тежем случају-крварења, које може имати смртни исход.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора и круга предузећа,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће.
4. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа врло мала. Индиректни додир са елетричном инсталацијом може
угрозити здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до
тетаније, као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних
судова и делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости
делова тела.
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- периодична контрола исправности електричне инсталације,
- периодичне обуке запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна пажња
посвећена коришћењу електричне енергије

3.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је следеће:
Радно место КОМЕРЦИЈАЛИСТА није радно место са повећаним ризиком.
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4. Радно место: ГЛАВНИ ТЕХНОЛОГ-РУКОВОДИЛАЦ ПОГОНА
4.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

ВСС
Дипломорани инжењер технологије
Радно искуство годину дана

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
/
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Главни технолог- руководилац погона:
- организује рад у производном погону,
- одговара за квалитет финалног производа, као и за несметано и рационално одвијање
процеса рада,
- издаје упутства непосредним извршиоцима у процесу рада,
- одређује врсту и количину компоненти за производњу смеше,
- врши и друге послове по налогу директора у свом делокругу рада,
- за свој рад одговара директору.
4.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр. Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског ангажовања:
1.
Производни погон
100% радног времена
4.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
- мешач за хемикалије (реактор),
- вага (електронска),
- ручни палетар,
- ручна колица,
- платформе за репро материјал,
- степениште за репро материјал,
- палете,
- Пластична ПВЦ бурад,
- компресор.
4.4. Услови на раду:
Радно место запосленог је у производном погону где врши неопходна мерења и контролу
приликом прављења смеше. Услови на раду задовољавају захтеве радног места.
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Тел. активности
Нема
Стајање
Седење
Кретање
Принудни положај
Пењање и силажење

Трајање у току радног времена:
<30%
>30%
Час
Напомена:
x
3
x
2
x
2,5

x
x

Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежак
x

IIIтежак

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности
мали
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
просечни
изнад
врло
просека
висок
x
х
х
x

x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционално оптерећење
x

x
x
х
x
x

Коментар
врло
висок
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4.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1. Листа опасности на радном месту:
Ши Назив опасности
фра
Механичке опасности
01
Опасност од ротирајућих
покретних делова
03
05

07
10
16

Последице
(Е)
или

Вероватноћа
(П)

озбиљне

мала
вероватноћа
(3)
(1)
Опасност од унутрашњег транспорта
знатне
могуће
(2)
(3)
Изложеност
притискању
и
веома
мала
немогућност уклањања
озбиљне
вероватноћа
(6)
(1)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
Опасне површине са којима
знатне
могуће
запослени долази у додир (подови и
(2)
(3)
све врсте газишта)
Могућност клизања или спотицања
знатне
могуће
приликом кретања у радном простору
(2)
(3)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од индиректног додира –
веома
мала
контакта са металним масама које у
озбиљне
вероватноћа
случају квара могу доћи под напон
(6)
(1)

Учесталост
(Ф)
недељно
(3)
недељно
(3)
недељно
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)
дневно
(6)

2. Листа штетности на радном месту:
Ши Назив штетности
Последице Вероватноћа
Учесталост
фра
(Е)
(П)
(Ф)
Штетности које настају или се појављују у процесу рада
21
Хемијске
штетности
(удисање
знатне
могуће
повремено
испарења,прашина)
(2)
(3)
(3)
24/ Штетни
утицај
неповољних
знатне
сасвим
повремено
27
микроклим./ климатских услова у
могуће
радној средини
(2)
(6)
(3)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
33
Одговорност за квалитет производа
знатне
могуће
дневно
(2)
(3)
(6)
34
Рад дужи од пуног радног времена
мале
могуће
недељно
(прековремени рад)
(1)
(3)
(3)
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Ши Препознати (идентификовани) ризик
Ниво ризика Р=ЕxПxФ
фра
Е
П
Ф
Р
01
03
05
07
10
16
21
24/
27
33
34

Опасност од ротирајућих или покретних
делова
Опасност од унутрашњег транспорта
Изложеност притискању и немогућност
уклањања
Опасне површине са којима запослени
долази у додир (подови и све врсте газишта)
Могућност клизања или спотицања
приликом кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира – контакта
са металним масама које у случају квара
могу доћи под напон
Хемијске штетности (удисање
испарења,прашина)
Штетни утицај неповољних микроклим./
климатских услова у радној средини
Одговорност за квалитет производа
Рад дужи од пуног радног времена
(прековремени рад)

3

1

3

9

Корек
тивне
мере
1

2
6

3
1

3
3

18
18

8
9

2

3

6

36

2

2

3

6

36

2

6

1

6

36

3

2

3

3

18

6

2

6

3

36

5

2
1

3
3

6
3

36
9

4
7

4.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Приликом рада технолог врши контролу квалитета сировина, полупроизвода и готових
производа, па приликом узорковања може доћи до захватања делова тела покретним
деловима машина. Опрема за рад може имати ротирајуће или покретне делове, који су често
узроци механичких повреда. Могуће повреде су: ране отворене, мултилокалне; стања због
уласка страног тела, контузије меких ткива и органа, преломи костију, ампутације делова
тела, могућност великих крварења, и повреда главе са смртним исходом. Да би се смањио
ризик од повреде потребно је:
- пажљиво руковање,
- краћи одмори у току рада,
- коришћење личних заштитних средстава,
- коришћење сигурносних додатака (заштитних направа) на машинама,
- прерасподела радних обавеза.
2. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга. Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће.
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3.Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа врло мала. Индиректни додир са електричном инсталацијом може
угрозити здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до
тетаније, као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних
судова и делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости
делова тела. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- периодична контрола исправности електричне инсталације,
- периодична оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна
пажња посвећена коришћењу електричних инсталација.

4.Радни задаци могу бити често узрок стреса који доводи до: промене расположења,
логороичности, депресија, и низа соматских обољења, мигрена, поремећаја сна, улкусна
болест, болест ендокриних жлезда, висок крвни притисак, затим алергија, аутоимуних
болести па чак и канцера. Велика одговорност је узрок продуженог стреса што је некад увод
у психичка обољења: анксиозност, депресија, поремећај сна, неуротичност, болести
зависности; ментална: збуњеност, слаба могућност концентрације, брз замор, логороичност и
психосоматске болести: хипертензија, улкусна болест, поремећај ендокриних жлезда, срчана
обољења, честе главобоље.
Да би се ризик држао под контролом потребна је:
- примена организационих мера (подела посла),
- расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор).
5.Технолог борави у производном погону који има ниску температуру. Хладноћа сужава
крвне судове на периферији, расте крвни притисак, пада пулс, дубље се дише. Периферни
живци су често оштећени, болна стања, упале дисајних путева, упале бубрега, зглобномишићни реуматизам, алергијска обољења (астма, Квинкеов едем, уртикарија). „Рововско
стопало“ је локална промена на стопалу од болног црвенила коже стопала, до гангрене. Кожа
шаке је често пуна напрслина, гнојаница, до неуротрофичких промена.
Да би се ризик смањио потребно је:
- Ношење адекватне одеће и обуће приликом боравка у производном погону,
- конзумирање топлих напитака зими, а доста течности лети.
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6.У току рада у производном погону долази до мање појаве различитих испарења.Приликом
мерења сировина ствара се одређена количина прашине. Ризик је мало вероватан али да би
се пратио потребно је:
- повремено проветравање производног погона,
- коришћење личних заштитних средстава.
7.Прековремени рад има последицу по здравље људи: поремећај сна, главобоља, обољења
ендокриних жлезда (штитњача, надбубрег, панкреас) и друга психосоматска обољења. Ризик
од обољења је на прихватљивом нивоу, али да би се држао под контролом потребно је:
- прерасподела послова,
8.Приликом организовања рада запослени борави у производном погону.Запослени је
изложен опасностима од унутрашњег транспорта који се одвија унутар производног погона.
Ове опасности могу довести до акцидента који ће резултовати озбиљним механичким
повредама запосленог. Ломови и нагњечења костију, оштећења меког ткива и у екстремним
ситуацијама до смртног исхода.
Да би се ризик који је мали решио потребно је:
- израда и поштовање процедура за утовар, истовар и пренос робе,
- поштовање упутстава за безбедан рад.
9. У производном погону метална бурад се слажу једно на друго. Постоји опасност од
рушења буради и притискања запосленог. Ризик је мали, али да би се ипак пратио потребно
је:
- правилно и безбедно слагање,
- повећана пажња,
- обезбеђивање слободних пролаза.

4.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је да је следеће:

Радно место ГЛАВНИ ТЕХНОЛОГ-РУКОВОДИЛАЦ ПОГОНА
повећаним ризиком.

није радно место са
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5. Радно место: ТЕХНОЛОГ
5.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

Није од значаја
Није од значаја
Нема

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца:
Жена:
/
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Технолог:
- води рачуна о декларисаности сировина,
- води рачуна о декларацији на готовим производима и на транспортним паковањима,
- води рачуна о производима који се дорађују тј. контролише и прати ток процеса
производње и одговара за квалитет производа,
- води рачуна о квалитету и начину складиштења сировина, готових производа и
трговачке робе,
- води рачуна о роковима трајања,
- води рачуна о анализама сировина,
- води рачуна да радници у производњи носе заштитну одећу и обућу,
- контролише одржавање хигијене у производном погону, магацинима, санитарним
чворовим и осталим просторијама које су у склопу предузећа,
- води рачуна да сви радници који подлежу санитарном надзору на време обављају
санитарни преглед,
- обавља и друге послове по налогу директора.

5.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр. Место рада (радне тачке):
Оријентациона
дужина
ангажовања:
1.
Производни погон
100% радног времена

временског

5.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
- Рачунар са пратећом опремом,
- Телефон.

5.4. Услови на раду:
Радно место запосленог је у производном погону који се налази у приземној хали. Услови на
раду задовољавају захтеве радног места.
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5.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Нема
Стајање
Седење
Кретање
Принудни положај
Пењање и силажење

Трајање у току радног времена:
<30%
>30%
Час
Напомена:
x
3
x
2
x
2,5

x
x

Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежак
x

IIIтежак

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности
мали
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
просечни
изнад
врло
просека
висок
x
x
x
x

x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционално оптерећење
x

x
x
x
x
x

Коментар
врло
висок
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5.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1. Листа опасности на радном месту:
Ши
фра
01

10
16

Назив опасности
Механичке опасности
Опасност од захватања делова тела
ротирајућим деловима машине

Последице
(Е)

Вероватноћа
(П)

знатне

мала
вероватноћа
(2)
(1)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
Могућност клизања или спотицања
знатне
могуће
приликом кретања у радном простору
(2)
(3)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од индиректног додира –
веома
мала
контакта са металним масама које у
озбиљне
вероватноћа
случају квара могу доћи под напон
(6)
(1)

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)

2. Листа штетности на радном месту:
Ши
фра
33

Назив штетности

Последице
Вероватноћа
Учесталост
(Е)
(П)
(Ф)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
Одговорност за квалитет
знатне
могуће
дневно
производа
(2)
(3)
(6)

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности
Ши
фра

Препознати (идентификовани) ризик

01

Опасност од захватања делова тела
ротирајућим деловима машине
Могућност клизања или спотицања приликом
кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира – контакта
са металним масама које у случају квара могу
доћи под напон
Одговорност за квалитет производа

10
16
33

Ниво ризика Р=ЕxПxФ
Е

П

Ф

Р

2

1

3

6

Корек
тивне
мере
1

2

3

6

36

2

6

1

6

36

3

2

3

6

36

4
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5.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Приликом рада технолог врши контролу квалитета сировина и готових произвида и том
приликом може доћи до захватања делова тела покретним деловима машина. Опрема за рад
може имати ротирајуће или покретне делове, који су често узроци механичких повреда.
Нарочито, ако се поправљају неискључене машине или ако оне захвате део одеће или косу.
Могуће повреде су: ране отворене, мултилокалне; стања због уласка страног тела, контузије
меких ткива и органа, преломи костију, ампутације делова тела, могућност великих
крварења, и повреда главе са смртним исходом. Да би се смањио ризик од повреде потребно
је:
- пажљиво руковање,
- краћи одмори у току рада,
- коришћење личних заштитних средстава,
- коришћење сигурносних додатака (заштитних направа) на машинама,
- прерасподела радних обавеза.
2. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга. Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће.
3. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа врло мала. Индиректни додир са елетричном инсталацијом може
угрозити здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до
тетаније, као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних
судова и делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости
делова тела. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- периодична контрола исправности електричне инсталације,
- периодична оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна
пажња посвећена коришћењу електричних инсталација.
4. Радни задаци могу бити често узрок стреса који доводи до: промене расположења,
логороичности, депресија, и низа соматских обољења, мигрена, поремећаја сна, улкусна
болест, болест ендокриних жлезда, висок крвни притисак, затим алергија, аутоимуних
болести па чак и канцера. Велика одговорност је узрок продуженог стреса што је некад увод
у психичка обољења: анксиозност, депресија, поремећај сна, неуротичност, болести
зависности; ментална: збуњеност, слаба могућност концентрације, брз замор, логороичност и
психосоматске болести: хипертензија, улкусна болест, поремећај ендокриних жлезда, срчана
обољења, честе главобоље.
Да би се ризик држао под контролом потребна је:
- примена организационих мера (подела посла),
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расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор).

5.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је да је следеће:
Радно место ТЕХНОЛОГ није радно место са повећаним ризиком.
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6. Радно место: РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ
6.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

ССС
Хемијски техничар, машински техничар
Радно искуство 6 месеци

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
/
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Радник у производњи:
- непосредно рукује радом апарата за производњу смеше,
- припрема смешу по налогу руководиоца погона,
- води рачуна о функционалном раду опреме и уређаја везаних за радно место,
- усипа сировине у мешач,
- одржава хигијену производног погона и опреме за рад,
- ради и друге послове у делокругу свог посла по налогу директора и руводиоца
погона.
6.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр. Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског ангажовања:
1.
Производни погон
100% радног времена
6.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
- мешач за хемикалије (реактор),
- вага (електронска),
- ручни палетар,
- ручна колица,
- платформе за репро материјал,
- степениште за репро материјал,
- палете,
- метална бурад,
- компресор.
6.4. Услови на раду:
Радно место запосленог је у производном погону. Услови рада на радном месту одговарају
захтевима радног места.
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6.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
<30%
>30%
Час
Напомена:
Стајање
x
3,5
Седење
x
Кретање
x
4
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежак
IIIтежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех. односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека
висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционално оптерећење
x

Коментар
врло
висок
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6.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1. Листа опасности на радном месту:
Ши
фра
01
03
05

07
10
16

Назив опасности

Последице
(Е)

Вероватноћа
(П)

Механичке опасности
Опасност од ротирајућих и покретних
делова машина
Опасност од унутрашњег транспорта

озбиљне
могуће
(3)
(3)
знатне
могуће
(2)
(3)
Изложеност
притискању
и
веома
мала
немогућност уклањања
озбиљне
вероватноћа
(6)
(1)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
Опасне површине са којима запослени
знатне
могуће
долази у додир (подови и све врсте
(2)
(3)
газишта)
Могућност клизања или спотицања
знатне
могуће
приликом кретања у радном простору
(2)
(3)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од индиректног додира –
веома
мала
контакта са металним масама које у
озбиљне
вероватноћа
случају квара могу доћи под напон
(6)
(1)

Учесталост
(Ф)
дневно
(6)
недељно
(3)
недељно
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)
дневно
(6)

2. Листа штетности на радном месту:
Ши
фра
21
24/
27
30
31
34

Назив штетности

Последице
Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које настају или се појављују у процесу рада
Хемијске штетности (удисање
знатне
могуће
испарења,прашина)
(2)
(3)
Штетни утицај неповољних
знатне
сасвим могуће
микроклим./ климатских услова
(2)
(6)
у радној средини
Штетности које се појављују у процесу рада
Напори или телесна напрезања
знатне
могуће
(ручно преношење терета)
(2)
(3)
Нефизиолошки положај тела
знатне
могуће
(дуготрајно стајање)
(2)
(3)
Рад дужи од пуног радног
мале
могуће
времена (прековремени рад)
(1)
(3)

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
повремено
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)
недељно
(3)
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Процена ризика за идентификоване опасности и штетности
Ши
фра

Препознати (идентификовани) ризик

01

Опасност од ротирајућих и покретних делова
машина
Опасност од унутрашњег транспорта
Изложеност притискању и немогућност
уклањања
Опасне површине са којима запослени долази
у додир (подови и све врсте газишта)
Могућност клизања или спотицања приликом
кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира – контакта са
металним масама које у случају квара могу
доћи под напон
Хемијске штетности (удисање
испарења,прашина)
Штетни утицај неповољних микроклим./
климатских услова у радној средини
Напори или телесна напрезања (ручно
преношење терета)
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
стајање)
Рад дужи од пуног радног времена
(прековремени рад)

03
05
07
10
16
21
24/
27
30
31
34

Ниво ризика Р=ЕxПxФ
Е

П

Ф

Р

3

3

6

54

Корек
тивне
мере
1

2
6

3
1

3
3

18
18

2
9

2

3

6

36

3

2

3

6

36

3

6

1

6

36

4

2

3

3

18

6

2

6

3

36

7

2

3

6

36

5

2

3

6

36

5

1

3

3

9

8

6.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Приликом руковања апаратом за производњу смеше може доћи до повреде запосленог.
Опрема за рад може имати ротирајуће или покретне делове, који су често узроци механичких
повреда. Нарочито, ако се поправљају неискључене машине или ако оне захвате део одеће
или косу. Могуће повреде су: ране отворене, мултилокалне; стања због уласка страног тела,
контузије меких ткива и органа, преломи костију, ампутације делова тела, могућност
великих крварења, и повреда главе са смртним исходом. Психофизички напор због тежине
рада са оваквим машинама може довести до хроничног стреса.
Да би се смањио ризик од повреде потребно је:
- пажљиво руковање,
- краћи одмори у току рада,
- коришћење личних заштитних средстава,
- коришћење сигурносних додатака (заштитних направа) на машинама.
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2. Запослени обавља своје послове у производном погону.Запослени је изложен опасностима
од унутрашњег транспорта који се одвија унутар производног погона. Ове опасности могу
довести до акцидента који ће резултовати озбиљним механичким повредама запосленог.
Ломови и нагњечења костију, оштећења меког ткива и у екстремним ситуацијама до смртног
исхода.
Да би се ризик који је мали решио потребно је:
- израда и поштовање процедура за утовар, истовар и пренос робе,
- поштовање упутстава за безбедан рад.
3. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга или у тежем случају-крварења, које може имати смртни исход.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће (која је стабилна и не клиже се).
4. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа мала. Индиректни додир са елетричном инсталацијом може угрозити
здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до тетаније,
као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних судова и
делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости делова тела.
Ризик је мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- контрола исправности електричне инсталације од стране овлашћене установе,
- периодична оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна
пажња посвећена коришћењу електричне енергије.
5. Радно оптерећење подразумева мишићна напрезања услед дуготрајног стајања при раду и
ангажовања мускулатуре руку и кичменог стуба. Као последица јављају се мишићни замор и
поремећај циркулације. Приликом рада постоји потреба да се ручно пренесе терет. Том
приликом долази до телесних напрезања услед ангажовања великих мишићних група. Као
последица јављају се мишићни замор и поремећај циркулације. Корективне мере су:
Да би се ризик држао под контролом потребна је:
- примена организационих мера (правилна расподела посла),
- повремено прекидање рада, са по пар минута одмора,
- пожељне и лакше вежбе ради растерећења врата и кичменог појаса,
- расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор),
- коришћење исправне и ергономски погодне обуће,
- коришћење колица за преношење терета.
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6. У току рада у производном погону долази до мање појаве различитих испарења.Приликом
мерења сировина ствара се одређена количина прашине. Ризик је мало вероватан али да би
се пратио потребно је:
- повремено проветравање производног погона,
- коришћење личних заштитних средстава.
7. Радник борави у производном погону који има ниску температуру. Хладноћа сужава крвне
судове на периферији, расте крвни притисак, пада пулс, дубље се дише. Периферни живци
су често оштећени, болна стања, упале дисајних путева, упале бубрега, зглобно-мишићни
реуматизам, алергијска обољења (астма, Квинкеов едем, уртикарија). „Рововско стопало“ је
локална промена на стопалу од болног црвенила коже стопала, до гангрене. Кожа шаке је
често пуна напрслина, гнојаница, до неуротрофичких промена.
Да би се ризик смањио потребно је:
- Ношење адекватне одеће и обуће приликом боравка у производном погону,
- конзумирање топлих напитака зими, а доста течности лети.
8. Прековремени рад има последицу по здравље људи: поремећај сна, главобоља, обољења
ендокриних жлезда (штитњача, надбубрег, панкреас) и друга психосоматска обољења. Ризик
од обољења је на прихватљивом нивоу, али да би се држао под контролом потребно је:
- прерасподела послова.
9. У производном погону метална бурад се слажу једно на друго. Постоји опасност од
рушења буради и притискања запосленог. Ризик је мали, али да би се ипак пратио потребно
је:
- правилно и безбедно слагање,
- повећана пажња,
- обезбеђивање слободних пролаза.

6.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је следеће:
Радно место РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ није радно место са повећаним ризиком.
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7. Радно место: ПОМОЋНИ РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ
7.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

ССС
Хемијски техничар, машински техничар
Радно искуство 6 месеци

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
/
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Радник у производњи:
- Млевење, ситњење сировина,
- вагање сировина по рецептури,
- убацивање сировине у хомогенизатор,
- изливање и пуњење примарне посуде,
- одношење на хлађење,
- припрема смешу по налогу руководиоца погона,
- води рачуна о функционалном раду опреме и уређаја везаних за радно место,
- усипа сировине у мешач,
- паковање у амбалажу,
- одлагање у магацин,
- паковање у транспортну кутију,
- одржавање хигијене машина и радног простора
- ради и друге послове по налогу надређеног или директора.
7.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр. Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског ангажовања:
1.
Производни погон
100% радног времена
7.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
- мешач за хемикалије (реактор),
- вага (електронска),
- ручни палетар,
- ручна колица,
- платформе за репро материјал,
- степениште за репро материјал,
- палете,
- метална бурад,
- компресор.
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Радно место запосленог је у производном погону. Услови рада на радном месту одговарају
захтевима радног места.
7.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
<30%
>30%
Час
Напомена:
Стајање
x
3,5
Седење
x
Кретање
x
4
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
И лак
ИИ средње тежак
ИИИ тежак
x

ИВ врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех. односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека
висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционално оптерећење
x

Коментар
врло
висок
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7.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1. Листа опасности на радном месту:
Ши
фра
01
03
05

07
10
16

Назив опасности

Последице
(Е)

Вероватноћа
(П)

Механичке опасности
Опасност од ротирајућих и покретних
делова машина
Опасност од унутрашњег транспорта

озбиљне
могуће
(3)
(3)
знатне
могуће
(2)
(3)
Изложеност
притискању
и
веома
мала
немогућност уклањања
озбиљне
вероватноћа
(6)
(1)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
Опасне површине са којима запослени
знатне
могуће
долази у додир (подови и све врсте
(2)
(3)
газишта)
Могућност клизања или спотицања
знатне
могуће
приликом кретања у радном простору
(2)
(3)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од индиректног додира –
веома
мала
контакта са металним масама које у
озбиљне
вероватноћа
случају квара могу доћи под напон
(6)
(1)

Учесталост
(Ф)
дневно
(6)
недељно
(3)
недељно
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)
дневно
(6)

2. Листа штетности на радном месту:
Ши
фра
21
24/
27
30
31
34

Назив штетности

Последице
Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које настају или се појављују у процесу рада
Хемијске штетности (удисање
знатне
могуће
испарења,прашина)
(2)
(3)
Штетни утицај неповољних
знатне
сасвим могуће
микроклим./ климатских услова
(2)
(6)
у радној средини
Штетности које се појављују у процесу рада
Напори или телесна напрезања
знатне
могуће
(ручно преношење терета)
(2)
(3)
Нефизиолошки положај тела
знатне
могуће
(дуготрајно стајање)
(2)
(3)
Рад дужи од пуног радног
мале
могуће
времена (прековремени рад)
(1)
(3)

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
повремено
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)
недељно
(3)
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Процена ризика за идентификоване опасности и штетности
Ши
фра

Препознати (идентификовани) ризик

01

Опасност од ротирајућих и покретних делова
машина
Опасност од унутрашњег транспорта
Изложеност притискању и немогућност
уклањања
Опасне површине са којима запослени долази
у додир (подови и све врсте газишта)
Могућност клизања или спотицања приликом
кретања у радном простору
Опасност од индиректног додира – контакта са
металним масама које у случају квара могу
доћи под напон
Хемијске штетности (удисање
испарења,прашина)
Штетни утицај неповољних микроклим./
климатских услова у радној средини
Напори или телесна напрезања (ручно
преношење терета)
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
стајање)
Рад дужи од пуног радног времена
(прековремени рад)

03
05
07
10
16
21
24/
27
30
31
34

Ниво ризика Р=ЕxПxФ
Е

П

Ф

Р

3

3

6
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Корек
тивне
мере
1

2
6

3
1

3
3

18
18

2
9

2

3

6

36

3

2

3

6

36

3

6

1

6

36

4

2

3

3

18

6

2

6

3

36

7

2

3

6

36

5

2

3

6

36

5

1

3

3

9

8

7.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Приликом руковања апаратом за производњу смеше може доћи до повреде запосленог.
Опрема за рад може имати ротирајуће или покретне делове, који су често узроци механичких
повреда. Нарочито, ако се поправљају неискључене машине или ако оне захвате део одеће
или косу. Могуће повреде су: ране отворене, мултилокалне; стања због уласка страног тела,
контузије меких ткива и органа, преломи костију, ампутације делова тела, могућност
великих крварења, и повреда главе са смртним исходом. Психофизички напор због тежине
рада са оваквим машинама може довести до хроничног стреса.
Да би се смањио ризик од повреде потребно је:
- пажљиво руковање,
- краћи одмори у току рада,
- коришћење личних заштитних средстава,
- коришћење сигурносних додатака (заштитних направа) на машинама.
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2. Запослени обавља своје послове у производном погону.Запослени је изложен опасностима
од унутрашњег транспорта који се одвија унутар производног погона. Ове опасности могу
довести до акцидента који ће резултовати озбиљним механичким повредама запосленог.
Ломови и нагњечења костију, оштећења меког ткива и у екстремним ситуацијама до смртног
исхода.
Да би се ризик који је мали решио потребно је:
- израда и поштовање процедура за утовар, истовар и пренос робе,
- поштовање упутстава за безбедан рад.
3. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга или у тежем случају-крварења, које може имати смртни исход.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће (која је стабилна и не клиже се).
4. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа мала. Индиректни додир са елетричном инсталацијом може угрозити
здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до тетаније,
као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних судова и
делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости делова тела.
Ризик је мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- контрола исправности електричне инсталације од стране овлашћене установе,
- периодична оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна
пажња посвећена коришћењу електричне енергије.
5. Радно оптерећење подразумева мишићна напрезања услед дуготрајног стајања при раду и
ангажовања мускулатуре руку и кичменог стуба. Као последица јављају се мишићни замор и
поремећај циркулације. Приликом рада постоји потреба да се ручно пренесе терет. Том
приликом долази до телесних напрезања услед ангажовања великих мишићних група. Као
последица јављају се мишићни замор и поремећај циркулације. Корективне мере су:
Да би се ризик држао под контролом потребна је:
- примена организационих мера (правилна расподела посла),
- повремено прекидање рада, са по пар минута одмора,
- пожељне и лакше вежбе ради растерећења врата и кичменог појаса,
- расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор),
- коришћење исправне и ергономски погодне обуће,
- коришћење колица за преношење терета.

58

www.bezbednostizdravljenaradu.com

“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

6. У току рада у производном погону долази до мање појаве различитих испарења.Приликом
мерења сировина ствара се одређена количина прашине. Ризик је мало вероватан али да би
се пратио потребно је:
- повремено проветравање производног погона,
- коришћење личних заштитних средстава.
7. Радник борави у производном погону који има ниску температуру. Хладноћа сужава крвне
судове на периферији, расте крвни притисак, пада пулс, дубље се дише. Периферни живци
су често оштећени, болна стања, упале дисајних путева, упале бубрега, зглобно-мишићни
реуматизам, алергијска обољења (астма, Квинкеов едем, уртикарија). „Рововско стопало“ је
локална промена на стопалу од болног црвенила коже стопала, до гангрене. Кожа шаке је
често пуна напрслина, гнојаница, до неуротрофичких промена.
Да би се ризик смањио потребно је:
- Ношење адекватне одеће и обуће приликом боравка у производном погону,
- конзумирање топлих напитака зими, а доста течности лети.
8. Прековремени рад има последицу по здравље људи: поремећај сна, главобоља, обољења
ендокриних жлезда (штитњача, надбубрег, панкреас) и друга психосоматска обољења. Ризик
од обољења је на прихватљивом нивоу, али да би се држао под контролом потребно је:
- прерасподела послова.
9. У производном погону метална бурад се слажу једно на друго. Постоји опасност од
рушења буради и притискања запосленог. Ризик је мали, али да би се ипак пратио потребно
је:
- правилно и безбедно слагање,
- повећана пажња,
- обезбеђивање слободних пролаза.

7.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је следеће:
Радно место РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ није радно место са повећаним ризиком.
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8. Радно место: ВОЗАЧ - МАГАЦИОНЕР
8.1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација):
Школска спрема (занимање):
Посебни услови:

ССС
Није од значаја
нема

Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запослених Мушкараца:
Жена:
/
/
/

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Возач - магационер:
- Води магацин у велепродаји,
- Брши утовар робе помоћу ручног палетара или ручно ако је мали терет,
- Врши превоз робе по налогу послодавца,
- Одговара за стање робе у магацину и робе коју испоручују,
- Обавља и друге послове по налогу директора.
8.2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р. бр. Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског
ангажовања:
1.
Магацин
50% радног времена
2.
Терен
50% радног времена
8.3. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
- Доставно возило комби
8.4. Услови на раду:
Радно место запосленог је у магацину велепродаје и на терену где врши испоруку робе.
Услови на раду одговарају захтевима радног места.
8.5. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
<30%
>30%
Час
Напомена:
Стајање
х
1,5
Седење
x
3
вожња
Кретање
x
3
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
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Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
II средње тежак
x

I лак

III тежак

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован

Карактеристике (особине) личности
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех. односа
Способност разумевања просторних односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адаптација (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека
висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи
психофизиолошког
Потребан степен изражености
оптерећења
мали
просечни
изнад
врло
просека
висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
Ментално оптерећење
Емоционално оптерећење

Коментар

чуло вида и
слуха при
вожњи

x
x
x
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3.6. Листа опасности и штетности на радном месту
1. Листа опасности на радном месту:
Ши
фра
05
06

10

16

Назив опасности

Последице
(Е)

Вероватноћа
(П)

Механичке опасности
Интервенције на возилу на терену

знатне
сасвим могуће
(2)
(6)
Вожња у саобраћају – опасност од
веома
могуће
саобраћајног удеса
озбиљне
(6)
(3)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
Могућност клизања или спотицања
знатне
могуће
приликом кретања у радном
(2)
(3)
простору и о делове возила и терета
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
Опасност од индиректног додира –
веома
мала
контакта са металним масама које у
озбиљне
вероватноћа
случају квара могу доћи под напон
(6)
(1)

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
дневно
(6)
дневно
(6)
дневно
(6)

2. Листа штетности на радном месту:
Ши
фра
27
30
31
32
33

Назив штетности

Последице
Вероватноћа
Учесталост
(Е)
(П)
(Ф)
Штетности које настају или се појављују у процесу рада
Штетни климатски утицаји
знатне
могуће
повремено
(2)
(3)
(3)
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора
Телесна напрезања (ручна
знатне
могуће
дневно
манипулација теретом)
(2)
(3)
(6)
Нефизиолошки положај тела при
знатне
могуће
дневно
управљању моторним возилом
(2)
(3)
(6)
Психофизиолошка и емоционална
знатне
могуће
континуално
оптерећења при вожњи
(2)
(3)
(10)
Одговорност за стање у магацину
знатне
могуће
дневно
(2)
(3)
(6)
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Процена ризика за идентификоване опасности и штетности
Ши
фра

Препознати (идентификовани) ризик

05
06

Интервенције на возилу на терену
Вожња у саобраћају – ризик од
саобраћајног удеса
Могућност клизања и спотицања о
делове возила и терет
Опасност од индиректног додира –
контакта са металним масама које у
случају квара могу доћи под напон
Штетни климатски утицај
Телесна напрезања (ручна
манипулација теретом)
Нефизиолошки положај тела при
управљању моторним возилом
Психофизиолошка и емоционална
оптерећења при вожњи
Одговорност за стање у магацину

10
16
27
30
31
32
33

Ниво ризика Р=ЕxПxФ
Е

П

Ф

Р

2
6

6
3

3
6

36
108

Корек
тивне
мере
4
1

2

3

6

36

3

6

1

6

36

9

2
2

3
3

3
6

18
36

6
7

2

3

6

36

5

2

3

10

60

2

2

3

6

36

8

3.7. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Возач је у саобраћају увек изложен ризику од саобраћајне несреће због лоших временских
и/или услова пута, гужви, других учесника у саобраћају. Ризик се додатно повећава са
дужином вожње, кратким периодима одмора, неприлагођеном брзином, конзумирањем
алкохола и друго. Ризик се додатно повећава са дужином вожње, кратким периодима одмора,
неприлагођеном брзином, конзумирањем алкохола и друго. Могуће последице у случају
саобраћајног удеса су механичке повреде типа тупих удара, отворене ране, преломи кости,
контузије меких ткива и унутрашњих органа, повреде главе (потрес мозга, крвављење
унутар лобањске дубље) и у најгорем случају смртна повреда.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- одржавање и провере техничке исправности возила.
- стриктно поштовање саобраћајних прописа.
- прилагођавање вожње условима на путу и врсти терета који преноси.
- поштовање радне спремности возача.
- рационализација радног времена возача у складу са Законом о саобраћају.
2. Општа напрезања код возача настају због перманентних психомоторних активности:
координација руку и ногу са визуелним опажањем, општа окуломоторна координација,
брзина уочавања и реаговања на настале ситуације. Од возача се захтева концентрација,
дистрибуција пажње, праћење других учесника у саобраћају што резултира повећаним
емоционалним напором - стресом.
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- периодични лекарски прегледи возача у складу са Законом о саобраћају.
- ванредне паузе код дужих вожњи.
- организација рада прилагођена психофизиолошким могућностима човека.
- адекватна радна спремност возача (запослени не сме да вози болестан, под дејством
алкохола и опојних дрога, лекова са седативним дејством, неиспаван и уморан).
3. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/или пада при кретању у радном простору.
Мокре и клизаве површине и степеништа најчешће угрожавају локомоторни апарат радника.
Могуће механичке повреде су: ране, уганућа, ишчашења зглобова, преломи костију,
нагњечења мишића, повреде унутрашњи органа и повреде главе са могућношћу-потрес
мозга. Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- редовно одржавање пословног простора,
- адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају бити
слободни и незакрчени,
- ношење одговарајуће обуће.
4. Приликом вожње се може јавити потреба за хитним интервенцијама на возилу (мењање
гума, досипање уља, воде, антифриза и сл., отклањања мањих кварова и сл.). Том приликом
возач је изложен опасности од повреда условљним: руковањем алатом, падом предмета на
делове тела, других учесника у саобраћају и услова на путу (немогућност уклањања возила
на безбедно место).
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- кад год је то изводљиво уклонити возило са саобраћајнице за време интервенције,
- користити само исправан алат (ауто дизалице и др.),
- користити ЛЗС према намени и врсти посла,
- интервенције изводити са дужном пажњом, а у случају потребе позвати помоћ са
стране (саобраћајна полиција, шлеп служба и др.).
5. Радно оптерећење подразумева мишићна напрезања услед дуготрајног седећег положаја
при вожњи и ангажовања мускулатуре руку и кичменог стуба. Као последица јављају се
мишићни замор и поремећај циркулације. Корективне мере су:
- коришћење исправних и ергономски погодних седишта,
- паузе у вожњи (током којих је потребно да се возач креће – краћа шетња).
6. Возач често улази и излази из возила да би отпремио робу. Сваки пут се излаже
климатским условима који владају у спољној средини. Зими велике температурне разлике
могу довести до прехладе и упала горњих дисајних путева, реуматских сметњи и
последичног умањења радне способности за вожњу. Лети је возач изложен топлотном
исцрпљивању. Да би се ризик држао под контролом потребно је:
- ношење адекватне одеће и обуће,
- због учесталих излазака из возила, не правити велику температурну разлику у
односу на спољну средину
- конзумирање топлих напитака зими, а доста течности лети.
7. Приликом рада постоји потреба да се ручно пренесе терет. Том приликом долази до
телесних напрезања услед ангажовања великих мишићних група. Ризик од обољења је на
прихватљивом нивоу јер су запосленима дата на употребу механизована средства. Радно
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и ангажовања мускулатуре руку и кичменог стуба. Као последица јављају се мишићни замор
и поремећај циркулације.
Корективне мере су:
- коришћење механизованих средстава за пренос терета,
- паузе у раду (краћа шетња).
8. Запослени је одговоран за стање у магацину и за евентуално насталу штету у истом. Радни
задаци могу бити често узрок стреса који доводи до: промене расположења, логороичности,
депресија, и низа соматских обољења, мигрена, поремећаја сна, улкусна болест, болест
ендокриних жлезда, висок крвни притисак, затим алергија, аутоимуних болести па чак и
канцера. Велика одговорност је узрок продуженог стреса што је некад увод у психичка
обољења: анксиозност, депресија, поремећај сна, неуротичност, болести зависности;
ментална: збуњеност, слаба могућност концентрације, брз замор, логороичност и
психосоматске болести: хипертензија, улкусна болест, поремећај ендокриних жлезда, срчана
обољења, честе главобоље.
Да би се ризик држао под контролом потребна је:
- примена организационих мера (подела посла).
- расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена за одмор и
рекуперацију запосленог (слободни дани, препоручује се и рекреативни одмор).
9. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон увек постоји,
али је вероватноћа врло мала. Индиректни додир са елетричном инсталацијом може угрозити
здравље. Мање је присутан тј. изражен електрични белег. Контраховање мишића до тетаније,
као и оштећење срца до срчаног застоја и несвести. Честа су оштећења крвних судова и
делова нервног система, што може довести до локалних тромбоза и одузетости делова тела.
Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно је:
- периодична контрола исправности електричне инсталације,
- периодичне обуке запослених за безбедан и здрав рад у којима је посебна пажња
посвећена коришћењу електричне енергије.

3.8. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењивањем
ризика утврђено је да је следеће:
Радно место ВОЗАЧ - МАГАЦИОНЕР није радно место са повећаним ризиком.

65

www.bezbednostizdravljenaradu.com

“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

6. План мера за отклањање, смањивање или спречавање ризика
6.1. Обавеза оспособљавања запослених и периодика обнављања обука
Послодавац је дужан 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.
Послодавац је дужан 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.
Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено
специфичностима његовог радног места.
Ако послодавац 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.
Припрему и спровођење оспособљавања за безбедан и здрав рад врши ангажовано лице за
безбедности и здравље на раду.
Оспособљавање се врши теоретски и практично. У склопу теоретског дела се запослени
информише о свим ризицима везаним за његово радно место, са нарочитим освртом на
корективне мере које су предузете или се предузимају да се ти ризици елиминишу или
смање на прихватљив ниво.
У склопу практичног дела се обавезно одлази до радног места запосленог и демонстрирају
му се правилне методе рада на средствима за рад. Обавезно му се показују сва опасна места
и начини заштите на средствима за рад (заштитне направе, заштитни уређаји). Детаљно му
се објасни упутство за руковање и одржавање, а нарочито упутство за безбедан и здрав рад
за сва средства за рад која користи. Програм оспособљавања прави послодавац.
Након доношења акта о процени ризика сви запослени се оспособљавају са аспекта ризика
везаних за њихова радна места.
Оспособљавање запослених који су распоређени на радна места са повећаним ризиком би
требало понављати бар једном годишње, а обавезно уколико се догоди колективна, веома
тешка или смртна повреда.
Наведено оспособљавање врши именовано лице за безбедност и здравље на раду код
послодавца.
Потребно је сваке пете године обавити обуку из заштите од пожара за све запослене. Обуку
може да врши стручна установа или овлашћено лице са лиценцом за обављање послова
ЗОП.
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6.2. Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад
Превентивним и периодичним прегледима и испитивањима опреме за рад проверава се и
утврђује да ли су на опреми за рад која се користи у процесу рада, примењене мере
безбедности и здравља на раду утврђене прописима о безбедности и здрављу на раду,
техничким прописима, стандардима и упутствима произвођача.
Прегледе и испитивања опреме за рад врши правно лице са лиценцом за обављање послова
прегледа и испитивања опреме за рад.
Превентивни прегледи и испитивања опреме за рад обављају се пре почетка коришћења,
односно пре давања на употребу запосленима, после реконструкције или хаварије, као и пре
почетка рада на новом месту рада ако је опрема премештена са једног на друго место.
Периодични преглед и испитивање од стране овлашћене установе се врши у прописаним
роковима према Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања
услова радне околине, Акту о процени ризика и упутству произвођача. Добијени стручни
налаз се чува до поновног прегледа.
У моменту доношења акта о процени ризика, послодавац није имао опрему која подлеже
обавезним прегледима. Уколико послодавац прибави опрему за рад која подлеже
периодичној провери дужан је да ангажује правно лице са лиценцом које ће извршити
преглед и издати стручни налаз.
6.3. Заштита од пожара
Обавеза Послодавца је да редовно врши контролно испитивање и сервисирање преносних
ватрогасних апарата и осталих ватрогасних средстава и опреме којима располаже у складу са
упутством произвођача апарата, односно опреме.
Запаљиви материјал не може се складиштити на простору који није удаљен најмање 6 метара
од објекта или дела објекта, уколико техничким прописима није другачије одређено.
У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал
морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење пожара.
Предузеће (односно одговорно лице или лице које је оно овластило) дужни су да раднике
упознају са опасностима од пожара на радном месту, мерама, употребом средстава и опреме
за гашење пожара, поступком у случају пожара, као и са одговорношћу због непридржавања
прописаних или наложених мера заштите од пожара.
Периодична обука запослених из противпожарне заштите.
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Ради заштите организма и делова тела, лицима која су за време рада изложена
одређеним врстама опасности и штетности, стављају се на располагање лична заштитна
средства, односно ставља се на располагање лична заштитна опрема, ако се дејство
опасности и штетности не може отклонити другим мерама безбедности и здравља на раду.
Послодавац је у обавези да обезбеди и да на употребу запосленима лична заштитна средства
по табели:
РБ

1

2

3

Радно место

ГЛАВНИ
ТЕХНОЛОГРУКОВОДИЛАЦ
ПОГОНА

ТЕХНОЛОГ

РАДНИК
ПРОИЗВОДЊИ

Лично средство
заштите

Ком.

СРРС
(ЈУС) - опис

Рок трајања
(мес.)

радно
одело
(летње, зимско)

2

СРБС.Г.300

24

Заштитне ципеле

пар

СРПС.З.Б1.300

24

1

СРПС.З.Б1. 200

По потреби

1

СРПС.З.ЕН 149

По потреби

пар

З.Б1.024

По потреби

Заштитне
наочаре
Заштитна
полумаска
филтером
Заштитне
рукавице

са

З.Б1.025

радно
одело
(летње, зимско)

2

СРБС.Г.300

24

Заштитне ципеле

пар

СРПС.З.Б1.300

24

Заштитне
рукавице

пар

З.Б1.024

6

З.Б1.025

Заштитна
полумаска
са
филтером
Заштитне
наочаре
радно
одело
(летње, зимско)

1

СРПС.З.ЕН 149

6

1

СРПС.З.Б1. 200

24

2

СРБС.Г.300

24

Заштитне ципеле

пар

СРПС.З.Б1.300

24

пар

З.Б1.024

6

У Заштитне
рукавице
Заштитна
полумаска
са
филтером
Заштитне наочаре

З.Б1.025
1

СРПС.З.ЕН 149

6

1

СРПС.З.Б1. 200

24

68

www.bezbednostizdravljenaradu.com

“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

4

ПОМОЋНИ
РАДНИК
У ПРОИЗВОДЊИ

радно
одело
(летње, зимско)

2

СРБС.Г.300

24

Заштитне ципеле

пар

СРПС.З.Б1.300

24

Заштитне
рукавице

пар

З.Б1.024

6

Заштитна
полумаска
са
филтером
Заштитне наочаре
радно
одело
(летње, зимско)
5

ВОЗАЧ
МАГАЦИОНЕР

З.Б1.025
1

СРПС.З.ЕН 149

6

1
2

СРПС.З.Б1. 200
СРБС.Г.300

24
24

Заштитне ципеле

пар

СРПС.З.Б1.300

24

Заштитне
рукавице

пар

З.Б1.024

По потреби

Заштитна
полумаска
са
филтером
Заштитне наочаре

З.Б1.025
1

СРПС.З.ЕН 149

По потреби

1

СРПС.З.Б1. 200

По потреби
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7. Закључак
7.1. Сва радна места на којима је извршена процена ризика

•

Директор

•

Административни радник

•

Комерцијалиста

•

Главни технолог-руководилац погона

•

Технолог

•

Радник у производњи

•

Помоћни радник у производњи

•

Возач-Магационер

7.2. Радна места која су утврђена као радна места са повећаним ризиком
Уколико се на радном месту ризици не могу елиминисати или држати под контролом на
данашњен нивоу сазнања и технологије и уз помоћ средства личне заштите, заштитних мера
на уређајима, сматра се да је такво место са повећаним ризиком.
Нема радних места са повећаним ризиком.
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7.3. Приоритети у отклањању ризика
Од суштинског је значаја да се утврде приоритети међу мерама које ће се предузети у циљу
елиминисања или превенције ризика. Приликом утврђивања приоритета узета је у обзир
тежина ризика, могуће последице несрећног случаја, могући број жртава и потребан рок за
предузимање мера заштите.
1.Послодавац је дужан да актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на
раду.
Особа задужена за отклањање недостатака: директор
Рок: одмах
2.Ангажовати правно лице са лиценцом за преглед електричне инсталације и поступити
према упутству из стручног налаза.
Особа задужена за отклањање недостатака: директор
3.Свакодневно контролисати да ли су средства за рад безбедна за рад (стање заштитних
уређаја и направа).
Особа задужена за корективне мере: лице за безбедност и здравље на раду.

4.Поред наведеног послодавац, односно лице за безбедности и здравље на раду је дужан/но
да врши:
- оспособљавање свих запослених за безбедан и здрав рад према Програму
оспособљавања који доноси Послодавац,
- утврђивање и постављање потребних знакова упозорења (опасности) и знакове
општих обавештења на местима рада, на опреми за рад и припадајућим
инсталацијама,
- утврђивање начина безбедног обављања процеса рада и постављање писаних
упутстава за безбедан рад на одређеним радним местима,
- систематско праћење повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези
са радом, вођење свих прописаних евиденција, те књиге надзора и чување исправа.
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7.4. Изјава послодавца

На основу Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник РС број 101/2005) и
Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
(Сл.гласник РС бр 72/06) у име "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО дајем

ИЗЈАВУ
о примени мера за безбедан и здрав рад на радном месту и у радној околини у складу
са Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.
У Акту о процени ризика утврђене су све опасности и штетности и процењени ризици од
повређивања и болести у вези са радом за сва радна места у радној околини и дефинисане су
мере за отклањање, смањење или спречавање ризика.
У име "НОВАК ЂОКОВИЋ" ДОО преузимам потпуну одговорност за даље управљање
свим ризицима од повређивања, професионалних болести и болести у вези са радом.
Обавезујем се да ћу реализовати све мере предвиђене Актом о процени ризика на радном
месту и у радној околини.
Сходно члану 27. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду, у току оспособљавања
запослених за безбедан и здрав рад упознаћу их са свим врстама ризика на пословима на
које су распоређени и о конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у складу са
актом о процени ризика.
Сви запослени у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Уговором о раду о
правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду, одговорни
су за примену мера из овог Акта.
Анализе и провере ефикасности примене Акта о процени ризика и функционисању система
безбедности и здравља на раду вршити непрестално у склопу свих анализа пословања, а
најмање ЈЕДНОМ У ПЕТ ГОДИНА.

У Новом Саду
__.__.2014.

М.П.

ДИРЕКТОР
____________________
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“НОВАК ЂОКОВИЋ” ДОО
- АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ -

8. Измене и допуне акта о процени ризика
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 догодила
на радном месту и у радној околини послодавца.
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже делимичним изменама и
допунама (у делу који се односи на одређено радно место и с њим повезана радна места) и
то:
- у случају 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 начини 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.
Р.б.
1.

Измене и допуне акта

Датум

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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