БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЈЕ КЉУЧ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Као послодавац сигурно сте упознати са
законском обавезом да заштитите своје
запослене од ризика у области безбедности
и здравља на раду (БЗР).

Међутим, када је реч о БЗР не ради се само о
поштовању прописа. БЗР је веома важан део
успешног пословања.

Успех ваше компаније је пре свега успех
ваших запослених, резултат њихових вештина,
талената, посвећености и марљивости. Из
тог разлога трудите се да запослите оне
најбоље, инвестирате у њихову
стручну обуку и каријерно
напредовање, трудите
се да их задржите
добром зарадом.

Безбедност и
здравље на раду
је подједнако важно
како за велика тако и за
мала предузећа. Међутим,
повреде на раду могу за мала предузећа имати озбиљне последице по њихово пословање.
Као власник или руководилац малог предузећа можда сматрате да немате довољно
времена, новца, капацитета за БЗР или да
је брига за здравље и превенција повреда на
раду обавеза запослених.

Управљање безбедношћу и здрављем на
раду не мора да буде компликовано. Мала
побољшања су често од велике користи.
Довољно је осврнути се на радном месту,
размислити, разговарати са запосленима да би
се утврдило шта може да буде опасно, шта може
да доведе до повреде на раду или последица
по здравље, а шта се може побољшати.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД
COVID-19 НА РАДНОМ МЕСТУ
Да би се ограничила изложеност запослених заразној
болести COVID-19, обезбеђивање безбедних и здравих
услова на раду захтева да се прво допуни акт о процени
ризика, а затим да се спроведу превентивне мере.
Започните са спровођењем колективних мера и по
потреби их допуните појединачним мерама, као што су
средства и опрема за личну заштиту на раду.

Овај пројекат
финансира
Европска
унија

КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Безбедан рад помаже
добром пословању

●● Поставите непропусну баријеру између запослених,
посебно ако нису у могућности да се међусобно држе
на удаљености од два метра.
●● Што је више могуће смањите физички контакт између
запослених.
●● Ако је блиски контакт неизбежан, обавезно је
коришћење заштитне опреме (заштитне маске или
визири). Важно је оспособити запослене да правилно
користе опрему.
●● Захтевајте од запослених да своје радно место на
крају смене оставе у уредном стању.

За све додатне информације можете
се обратити Управи за безбедност и
здравље на раду:
телефон: 011/33 47 391
е-пошта: upravazabzr@minrzs.gov.rs
Oва кампања се спроводи у оквиру Твининг пројекта чији је главни
циљ подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и
инспекције рада у Републици Србији. Пројекат је финансиран од
стране Европске уније у укупном износу од 1,5 милиона евра. Тело
за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за
уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније,
а спроводи се кроз партнерство између Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије,
Министарства за рад, социјална питања и породицу Словачке
Републике и Државног инспектората за рад Чешке Републике.
Овај текст објављен је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину
текста искључиво су одговорни Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и ЕУ Твининг пројекат „Подршка и унапређење
безбедности и здравља на раду и инспекције рада у Републици Србији” и
она нужно не изражава ставове Европске уније.

Које мере предузети?
За инвестицију у безбедност и здравље запослених
није увек потребан новац. За већину мера довољна
је добра воља, спремност, доследност, одговорност,
заинтересованост, радна дисциплина, системска
организација рада и слично.
Ризици на радном месту се могу спречити увођењем
мера безбедности и здравља на раду, које укључују
безбедне методе рада и опрему за рад, одговарајућа
средства и опрему за личну заштиту на раду,
информације, образовање и обуку запослених.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ СУ:

КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 2020
КОЈУ СПРОВОДИ

управљање и контрола
примене мера
испитивање услова
радне средине
безбедне и проверене
машине и опрема

одговарајуће одржавање,
чишћење и сервисирање
машина и опреме за рад

одговарајућа упутства за
безбедан и здрав рад

информисање и
консултације са
запосленима
претходни и периодични
лекарски прегледи
запослених

обезбеђивање средстава
и опреме за личну
заштиту на раду
стручне обуке за
коришћење опреме за рад
и за безбедан и здрав рад

Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања
у сарадњи са
●● Унијом послодаваца Србије
●● Уједињеним гранским синдикатима „Независност”
●● Савезом самосталних синдиката Србије
●● Удружењем за безбедност и здравље на раду
Србије
● ● Твининг пројектом „Подршка и унапређење
безбедности и здравља на раду и инспекције рада
у Републици Србији”
ЈЕДНА ОД КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ КАМПАЊЕ ЈЕ

поштовање процедура и
радне дисциплине

мотивација запослених
и њихова одговорност

рехабилитација
и програми подршке
за запослене

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ?
●● Повећање ефикасности рада
●● Побољшање задовољства и мотивације запослених
●● Унапређење продуктивности и радних перформанси
●● Унапређење људских ресурса и смањење флуктуације
●● Побољшање репутације компаније и конкурентности
●●Смањење трошкова због повреда на раду и
професионалних болести

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА
ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ
И ЗДРАВЉА НА РАДУ
У циљу промоције безбедности и здравља на раду,
а поводом обележавања 28. априла - Светског дана
безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и
здравља на раду у Републици Србији, Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Управа за безбедност и здравље на раду, у сарадњи
са социјалним партнерима, организује такмичење
за доделу националних признања из области
безбедности и здравља на раду.
Национална признања из области безбедности
и здравља на раду могу се доделити правним и
физичким лицима, одбору за безбедност и здравље
на раду, организацијама и удружењима, за изузетна
постигнућа у овој области.
Због епидемије COVID-19, национална признања
из области безбедности и здравља на раду биће
додељена на манифестацији која ће бити одржана 25.
септембра 2020. године.

ДЕСЕТ ЗЛАТНИХ ПРАВИЛА
1. Никад не заборављајте да радите са људима
- Немојте их исцрпљивати
- Запослени нису машине
- Третирајте их са достојанством и поштовањем
2. Слушајте запослене и разговарајте с њима
- Радите то често
- Уважавајте их и развијајте њихове способности
3. Све поправљајте брзо
- Не дозволите да се проблеми нагомилају
- Планирајте одржавање унапред
- Информишите запослене о напретку
4. Водите документацију тако да је смислена
- Редовно је ажурирајте
5. Унапређујте надлежности у области БЗР
- Нарочито на нивоу менаџмента
- Обезбедите запосленима упутства за безбедан и
здрав рад
6. Охрабрујте запослене да вам пријављују
недостатке
- Пратите опасне појаве на радним местима
7. Најпре средите радно место
- Нека радни простор буде чист и уредан
- Узмите у обзир ергономске захтеве
8. Мерите и пратите ризике којима су запослени
изложени
- Идентификујте опасности и штетности
- Није довољно реаговати када се повреда догоди
- Управљајте ризицима на њиховом извору
9. Контролишите ефикасност мера које сте
предложили
- Спроведите све планиране активности према
плану
- Проверите да ли постижете утврђене циљеве
10. Издвојите потребна финансијска средства и
довољно времена
- Инвестирајте у иновације и побољшања
- Уложите у развој запослених
(из публикације ЕУ: Важност доброг руковођења
у области БЗР, 2013. година)

