
 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
Циљ и задаци: 

Улога безбедности и заштите здравља на раду одређена је њеним циљем и обимом права и обавеза послодавца и радника. Тежња је да се у складу 
са законом и другим прописима из ове области, достигне највиши ниво здравствене и психофизичке заштите. У том смислу, услови рада, средства и 
организација рада морају бити прилагођени потребама радника а истовремено радници морају бити мотивисани за активно укључивање у све 
активности. Значај безбедности и здравља на раду се сагледава са хуманог, социјалног и економског становишта. Рад у хуманим условима представља 
задовољство за сваког појединца, али и успех и понос за организатора, послодавца и за друштво у целини. 
 

АКТИВНОСТ 
ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда општих 
аката на нивоу 
школе из  

области заштите 
на раду 

Стварање 
правне основе  

за примену 
законских  

прописа 

Израда и усвајање 
аката  

од стране 
овлашћених  

лица или органа 
школе  

- Директор 
школе  
- Секретар 
школе  
- Школски 
одбор  

По указаној 
потреби, а  
увек при 
доношењу нове 
законске 
регулативе из  
ове области 

Упознавање 
радника са  

законским 
прописима и  

подзаконском  

регулативом из 
области  

заштите на раду 

Упознавање 
радника са  

правима и 
обавезама из  

ове области у 
циљу  

смањења 
ризика од  

повреда у току 
рада  

Упознавање радника 
од  

стране овлашћених  

предавача на 
заједнички  

састанци свих 
радника  

- Директор 
школе,  
- Секретар 
школе,  
- Овлашћене 
институције 

По указаној 
потреби 

Обука радника 
задужених за 
поједине 
активности у 

Стицање нових 
знања  

из области 
заштите на  

Теоријска и 
практична  

обука овлашћених  

- Директор 
школе,  
- Секретар 
школе,  

По указаној 
потреби 



 
оквиру примене 
законских  

прописа из ове 
области  

раду  радника - Овлашћене 
институције 

Упознавање 
сваког но-  

возапшљеног 
радника  

са прописима из 
ове  

области  

Упознавање 
радника са  

правима и 
обавезама из  

ове области  

 

Одржавање 
практичне  

и теоријске наставе  

новозапошљеним  
радницима од стране  

овлшћених лица 

-Директор 
школе,  

-Секретар 
школе,  

-Овлашћена 
лица или  

институције  

По указаној по-  

треби а најкасније  

у року од 30 дана  

од заснивања 
радног  

односа.   

Опремање ХТЗ  

опремом радника  

која им по 
Општим  

актима припада  

Потпуна 
заштита  

радника на 
радним  

местима  

Обезбеђивање 
средстава  

за ове намене  

Финансијским 
планом  

установе 

Директор школе  

-Финансијски 
радник  

Према плану 
набавке  

 
 


