TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем
Savet
Tehnološko-metalurškog
fakulteta
Univerziteta
тексту:
Одговорно лице за безбедност
и здравља
на раду). u Beogradu, na sednici

održanoj 14.10.2010. godine, doneo je

P O S Члан
L O V8. N I K
O RADU SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је
UNIVERZITETA U BEOGRADU

да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и
здравља на раду које се односе на:
1. употребу исправних оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и
I OSNOVNE
ODREDBE
њихово одржавање.
2. периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних
инсталација, инсталација флуида и lan
средстава
1. и опреме личне заштите, као и
периодична
испитивања
физичких
Ovim
Poslovnikom
ureuju seхемијских,
osnovna pitanja
vezanaи zaбиолошких
organizacijuштетности,
i nain rada
осветљености
и
микроклиме
у
радним
и
помоћим
просторијама
на
Факултету;
Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu (u daljem
3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским
tekstu:
Savet).
извештајима о здравственом стању;
4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово
2.
коришћење и одржавање на прописанlan
начин;
lanove
Savetaрад;
fakulteta, kao i za sva
Odredbe
ovog
Poslovnika
obavezne
su
za
sve
5. учествовање у оспособљавању запослених
за безбедан
6. обуставу
рада када
утврди непосредну
опасност Saveta
по живот
и здравље
druga lica
koja prisustvuju
i uestvuju
u radu na sednicama
fakulteta.
запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме
личне заштите
и обавештава
о обустави рада непосредог
руководиоца;
II PRAVA
I DUŽNOSTI
PREDSEDNIKA
SAVETA FAKULTETA
7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са
повећаним ризицима.
lan
3.
Поред наведеног врши и следеће
послове
безбедности и здравља на раду:
Predsednik
Saveta
fakulteta:
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и
1. Organizuje
i saziva
sednice
Saveta
fakulteta
утврђује стање
заштите
на раду,
стара
се о спровођењу и контролише примену
свих мера sednicama
и прописа оSaveta
безбедности
и здрављу на раду, саставља план и програм
2. Rukovodi
fakulteta
мера
која
се
односе
на
безбедност
и здравље на раду, предлаже отклањање
3. Potpisuje akte koje donosi Savet fakulteta
недостатака
на poslove
објектима
и средствима
рада иFakulteta
оруђима i за
рад,Poslovnikom.
стара се о
i druge
utvrene
opštim aktima
ovim
4. Obavlja
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање,
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа
III запослених
PRAVA I DUŽNOSTI
са посебним LANA
условимаSAVETA
рада и сарађује са одређеним стручним
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за
lan 4. периодичне прегледе и испитивања
рад и средстава личне заштите; обезбеђује
lan
Saveta
fakulteta
je da uestvuje
u raduу оспособљавању
Saveta fakulteta.
Predsednik
оруђа
за рад
и раднеobavezan
средине; обезбеђује
и учествује
запослених
за безбедан
рад, утврђује
узроке odsustvo
и изворе повређивања
попуњава
Saveta
može odobriti
lanu Saveta
sa sednice o запослених,
emu obaveštava
Savet
пријаву
о
повреди
на
раду
на
предвиђеном
обрасцу
и
врши
пријаву
повреде
на
fakulteta.
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање
Ako lan Saveta dva puta neopravdano izostane sa sednice Saveta, predsednik
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности
Saveta
mu izrie
javnu врши
opomenu.
и здравља
на раду,
и друге послове у складу са Законом и актима који
регулишу материју безбедности и здравља на раду.
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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем
5. на раду).
тексту: Одговорно лице за безбедностlan
и здравља

U radu Saveta fakulteta, uestvuju bez prava odluivanja dekan, prodekani, sekretar
Fakulteta, šef raunovodstva kao i druga lica koja su pozvana da uestvuju radi
8.
podnošenja odreenih izveštaja o radu Члан
i poslovanju
Fakulteta.
Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је
lan 6.
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и
lan
Savetaнаima
traži на:
obaveštenja i objašnjenja od predsednika Saveta
здравља
радуpravo
које сеda
односе
fakulteta,
dekana, prodekana
poslovima
koji
su u nadležnosti
fakulteta.
1. употребу
исправних oоруђа
за рад са
обавезним
упуствомSaveta
за безбедан
рад и
њихово одржавање.
2. периодичне прегледе
и испитивања
прописаних оруђа за рад, електричних
IV PRIPREMANJE
I SAZIVANJE
SEDNICE
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и
периодична испитивања хемијских,
и биолошких штетности,
lanфизичких
7.
осветљености
и
микроклиме
у
радним
и
помоћим
просторијама
Факултету;kada se
Sednicu Saveta fakulteta saziva predsednik Saveta na sopstvenuнаinicijativu
3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским
za to
ukaže potreba, na predlog dekana, ili na predlog jedne treine lanova Saveta
извештајима о здравственом стању;
fakulteta.
4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово
коришћење и одржавање на прописан начин;
Kada se5. sednica
Saveta
fakulteta saziva
na predlog
dekanaрад;
ili na predlog jedne
учествовање
у оспособљавању
запослених
за безбедан
обуставуSaveta,
рада када
утврди непосредну
живот
и здравље sa
podnosilac
predloga опасност
dužan jeпо da
istovremeno
treine 6.lanova
запослених
или
забрану
коришћења
неисправног
оруђа
за
рад,
средстава
опреме i
predloženim pitanjima o kojima želi da se raspravlja na sednici Saveta,и podnese
личне заштите
и обавештава
о обуставиSaveta
рада непосредог
obrazloženje
predsedniku
fakulteta. руководиоца;
odgovarajue
7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са
повећаним ризицима.
Saveta fakulteta
Izuzetno
predsednik
Saveta
da ovlasti
nekog
od lanova
Поред
наведеног
вршиmože
и следеће
послове
безбедности
и здравља
на раду: da
sazove
sednicu
u sluaju
spreenosti
i иspreenosti
пратиi иvodi
проучава
законске
прописеnjegove
из области
безбедности
здравља на zamenika
раду и
predsednika.
утврђује стање заштите на раду, стара се о спровођењу и контролише примену
свих мера и прописа о безбедности и здрављу на раду, саставља план и програм
мера која се односе на безбедностlan
и здравље
на раду, предлаже отклањање
8.
недостатака
објектима
и средствима
рада po
и оруђима
за рад,
стара се о sa
Sednicu
Savetaнаfakulteta
priprema
predsednik,
obavljenim
konsultacijama
исправности
средстава
и
опреме
личне
заштите,
њихово
коришћење
и
одржавање,
dekanom i drugim odgovornim licima. Predsednik Saveta fakulteta predlaže dnevni
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа
redзапослених
za sednicu Saveta
fakulteta.
са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за
lan 9. периодичне прегледе и испитивања
рад и средстава личне заштите; обезбеђује
Poziv
zaзаsednicu
Saveta
fakulteta
obavezno
sadrži:
mesto i vremeзапослених
održavanja
оруђа
рад и радне
средине;
обезбеђује
и учествује
у оспособљавању
за безбедан
рад, утврђује
узроке
изворе
запослених,
sednice
kao i predlog
dnevnog
reda.иPoziv
zaповређивања
sednicu Saveta
potpisujeпопуњава
predsednik
пријаву
о
повреди
на
раду
на
предвиђеном
обрасцу
и
врши
пријаву
повреде
на
Saveta fakulteta. Uz poziv za sednicu Saveta fakulteta dostavlja se i odgovarajui
раду код
надлежне
се о пружању прве помоћи у случају повреде
materijal
i zapisnik
saинспекције,
prethodne стара
sednice.
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности
10.у складу са Законом и актима који
и здравља на раду, врши и друге lan
послове
Sednica
Saveta
fakulteta
saziva seиnajmanje
petраду.
dana pre njenog održavanja.
регулишу
материју
безбедности
здравља на

4

2

2

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем
Predsednik
Saveta fakulteta
u dogovoruи sa
dekanom
ili drugim odgovornim licima
тексту: Одговорно
лице за безбедност
здравља
на раду).

može sazvati sednicu Saveta i u roku kraem od roka utvrenog u stavu 1 ovog
lana, ako se proceni da to zahtevaju potrebe hitnog rešavanja odreenog pitanja iz
Члан 8.
nadležnosti Saveta.
Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је
V ODRŽAVANJE,
TOK SEDNICE I ODLUIVANJE

да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и
здравља на раду које се односе на:
1. употребу исправних оруђа за lan
рад са11.
обавезним упуством за безбедан рад и
Savet
fakulteta
radi
i
odluuje
na
sednici
kojoj
prisustvuje veina od ukupnog broja
њихово одржавање.
lanova2.Saveta.
периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и
периодична испитивања хемијских,
и биолошких штетности,
lanфизичких
12.
осветљености
и
микроклиме
у
радним
и
помоћим
просторијама
на Факултету;
Predsednik Saveta fakulteta otvara sednicu i utvruje da li je prisutan
dovoljan broj
3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским
lanova
za punovažan rad i odluivanje.
извештајима о здравственом стању;
4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово
lan
13.
коришћење и одржавање на прописан
начин;
potrebnog
brojaза lanova
Saveta fakulteta za
Nakon 5.utvrivanja
учествовање уprisustva
оспособљавању
запослених
безбедан рад;
6. обуставу
рада кадаpredsednik
утврди непосредну
опасност
по животdnevnog
и здравље
punovažan
rad i odluivanje,
Saveta pristupa
utvrivanju
reda.
запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме
личне заштите и обавештава о обустави
рада
lan
14.непосредог руководиоца;
7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са
lan Saveta fakulteta može predložiti Savetu razmatranje i odluivanje o pitanju
повећаним ризицима.
koje nije
predloženo
dnevnim
Поред
наведеног
врши redom.
и следеће послове безбедности и здравља на раду:
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и
Predlog
iz stava
ovog lana
podnosi
se оu спровођењу
pismenom obliku
sa obrazloženjem
утврђује
стање 1заштите
на раду,
стара се
и контролише
примену
свих мера Saveta
и прописа
о безбедности
и здрављу
на раду,
саставља план
и програм
predsedniku
fakulteta,
najkasnije
tri dana
pre održavanja
sednice
Saveta
мера
која
се
односе
на
безбедност
и
здравље
на
раду,
предлаже
отклањање
fakulteta. Blagovremeno podnet predlog postaje sastavni deo predloženog dnevnog
на објектима
и fakulteta.
средствима рада и оруђима за рад, стара се о
redaнедостатака
o kome se izjašnjava
Savet
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање,
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа
запослених са посебним условимаlan
рада15.
и сарађује са одређеним стручним
reda медицине
pristupa seрада,
usvajanju
zapisnika sa пријем
prethodne
sednice
Po организацијама
utvrivanju dnevnog
из области
врши квалитативни
оруђа
за
Saveta
fakulteta.
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања
оруђа за рад и радне средине; обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених
за Saveta
безбедан
утврђује
узроке
и изворе
повређивања
запослених,
попуњава
lan
imaрад,
pravo
da stavi
primedbe
na zapisnik
sa prethodne
sednice
Saveta i
пријаву
о
повреди
на
раду
на
предвиђеном
обрасцу
и
врши
пријаву
повреде
на
traži izmenu teksta.
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање
Usvojen zapisnik potpisuje predsednik Saveta fakulteta i zapisniar.
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности
и здравља на раду, врши и друге послове у складу са Законом и актима који
Akte
koje donosi
Savet
fakulteta, иpotpisuje
Saveta fakulteta.
регулишу
материју
безбедности
здравља predsednik
на раду.
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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем
lan
16. на раду).
тексту: Одговорно лице за безбедност
и здравља

Razmatranje i odluivanje na sednici Saveta fakulteta obavlja se po takama
utvrenog dnevnog reda.
Члан 8.

Diskusija se otvara po svakoj taki dnevnog reda o kojoj se raspravlja i odluuje.

Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и
здравља на раду које се односе на: lan 17.
diskusiji,
nego što bude
zatražio
i dobioрад
reи od
Niko ne1. može
uzeti
ueše uоруђа
употребу
исправних
за радpre
са обавезним
упуством
за безбедан
predsednika
Saveta fakulteta.
њихово одржавање.
2. периодичне прегледе и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних
инсталација,
инсталација
и опреме личне
заштите,
каоseи da
Predsednik Saveta
fakulteta флуида
daje re иpoсредстава
redu prijavljivanja
diskutanata
i stara
периодична
испитивања
хемијских, физичких и биолошких штетности,
diskutanti
ne budu
ometani u izlaganju.
осветљености и микроклиме у радним и помоћим просторијама на Факултету;
3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским
Predsednik
Saveta fakulteta može odluiti da se trajanje diskusije vremenski
извештајима о здравственом стању;
ogranii.
4. обезбеђивања исправних средстава и опреме личне заштите и њихово
коришћење и одржавање на прописан начин;
18.
5. учествовање у оспособљавањуlan
запослених
за безбедан рад;
6. обуставу
рада када taki
утврдиdnevnog
непосредну
по dok
животsviи здравље
redaопасност
traje sve
prijavljeni
Raspravljanje
o odreenoj
запослених
или
забрану
коришћења
неисправног
оруђа
за
рад,
средстава
и
опреме
diskutanti ne završe svoja izlaganja.
личне заштите и обавештава о обустави рада непосредог руководиоца;
7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са
Kada utvrdi
da nema više prijavljenih diskutanata po odreenoj taki dnevnog reda
повећаним ризицима.
ili ako je
odreeno
pitanje
raspravljeno
celini, predsednik
Поред
наведеног
врши
и следећеuпослове
безбедностиjeиobavezan
здравља da
на zakljui
раду:
raspravu,
odnosno
diskusiju.
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и
утврђује стање заштите на раду, стара се о спровођењу и контролише примену
свих мера и прописа о безбедности lan
и здрављу
19. на раду, саставља план и програм
мера
која
се
односе
на
безбедност
и
здравље
на nadležnosti
раду, предлаже
отклањање
glasova
Savet fakulteta donosi odluke o pitanjima iz svoje
veinom
недостатака
на
објектима
и
средствима
рада
и
оруђима
за
рад,
стара
се о
ukupnog broja lanova.
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање,
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа
Odluke
donete na sednici Saveta fakulteta jasno se definišu i unose u zapisnik.
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за
lan 20.периодичне прегледе и испитивања
рад и средстава личне заштите; обезбеђује
Glasanje
je,рад
po иpravilu,
javno. обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених
оруђа за
радне средине;
за безбедан рад, утврђује узроке и изворе повређивања запослених, попуњава
пријаву
повреди lanova
на раду Saveta
на предвиђеном
и врши
пријаву
повреде на
Izuzetno, naо predlog
fakulteta,обрасцу
Savet može
odluiti
da glasanje
bude
раду
код
надлежне
инспекције,
стара
се
о
пружању
прве
помоћи
у
случају
повреде
tajno.
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности
21.у складу са Законом и актима који
и здравља на раду, врши и друге lan.
послове
glasanje
obavljaбезбедности
se dizanjem
ruke ili poimenino.
Javno
регулишу
материју
и здравља
на раду.
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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем
Predsednik
Saveta fakulteta
odreujeи poimenino
glasanje, na predlog veine
тексту: Одговорно
лице за безбедност
здравља на раду).

prisutnih lanova Saveta fakulteta.

8.
lanovi Saveta fakulteta mogu glasatiЧлан
za predlog,
protiv predloga ili se uzdržati
od glasanja.

Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и
Po здравља
obavljenom
glasanju
на раду
које се predsednik
односе на: Saveta fakulteta utvruje rezultate glasanja i
saopštava
ih radi unošenja
u zapisnik.
1. употребу
исправних
оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и
њихово одржавање.
2. периодичнеI PREKID
прегледе иSEDNICE
испитивања прописаних оруђа за рад, електричних
VI ODLAGANJE
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и
периодична испитивања хемијских,
и биолошких штетности,
lanфизичких
22.
осветљености
и
микроклиме
у
радним
и
помоћим
просторијама
на objektivni
Факултету; razlozi
Zakazana sednica Saveta fakulteta odlaže se kada za to nastupe
3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским
kojiизвештајима
onemoguavaju
održavanje sednice u zakazani dan i vreme, kao i kada se pre
о здравственом стању;
lanova
otvaranja
sednice, ustanovi
da naсредстава
sednici ne
prisustvuje
4. обезбеђивања
исправних
и опреме
личнеdovoljan
заштите broj
и њихово
Saveta
fakulteta
za
punovažan
radi
i
odluivanje.
коришћење и одржавање на прописан начин;
5. учествовање у оспособљавању запослених за безбедан рад;
обуставу
рада prekida
када утврди
непосредну
опасност
и здравље
Sednica6.Saveta
fakulteta
se ukoliko
ne postoje
usloviпоzaживот
njen nesmetan
rad.
запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме
личнеoзаштите
и обавештава
о обустави
рада непосредог
руководиоца;
stava donose lanovi
Odluku
prekidu
sednice Saveta
fakulteta
iz prethodnog
7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са
Saveta fakulteta veinom glasova, a izuzetno je može doneti i predsednik Saveta
повећаним ризицима.
Fakulteta.
Поред наведеног врши и следеће послове безбедности и здравља на раду:
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и
Sednicu
Saveta
odlaže
s tim što odmah
utvruje
vreme i
утврђује
стањеfakulteta
заштите на
раду,predsednik,
стара се о спровођењу
и контролише
примену
свихodržavanja
мера и прописа
безбедности
и здрављу
раду, саставља
план и програм
se sviнаlanovi
Saveta fakulteta
pismeno
mesto
noveоsednice,
o emu
мера
која
се
односе
на
безбедност
и
здравље
на
раду,
предлаже
отклањање
obaveštavaju.
недостатака на објектима и средствима рада и оруђима за рад, стара се о
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање,
lan 23.
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа
Sednica
Saveta
fakulteta
koja
je
prekinuta
radi odmora nastavlja se nakon pauze od
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним
15 minuta.
организацијама из области медицине рада, врши квалитативни пријем оруђа за
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања
ZAPISNIK
O RADU
SAVETA
FAKULTETA
VIIоруђа
за рад и радне
средине;
обезбеђује
и учествује у оспособљавању запослених
за безбедан рад, утврђује узроке и изворе повређивања запослених, попуњава
пријаву о повреди на раду на предвиђеном
lan 24.обрасцу и врши пријаву повреде на
радуsednice
код надлежне
стараseсеzapisnik.
о пружању прве помоћи у случају повреде
O toku
Savetaинспекције,
fakulteta vodi
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности
Zapisnik
sadrži:
i vreme
održavanja
sednice,
dnevni
и здравља
на redni
раду, broj
вршиsednice,
и другеdatum
послове
у складу
са Законом
и актима
којиred,
imena
prisutnih
lanova,
imena odsutnih
lanova
koji su opravdali odsustvo, imena
регулишу
материју
безбедности
и здравља
на раду.

odsutnih lanova koji nisu opravdali odsustvo, imena lica koja su pozvana da
uestvuju u radu, pitanja koja su razmatrana na sednici, rezultate glasanja po svakoj
4
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Вршење стручних послова безбедности и здравља на раду организују се на
нивоу Факултета и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (у даљем
taki
dnevnog
reda, usvojene
opšte akte,
odluke, на
zakljuke
тексту:
Одговорно
лице за безбедност
и здравља
раду). i preporuke po takama

dnevnog reda i potpise predsednika Saveta fakulteta i zapisniara.

Члан 8. sekretar.
Zapisnik o radu Saveta fakulteta vodi poslovni
Одговорно лице за спровођење мера безбедности и здравља на раду дужно је
lan 25.
да обилази радна места и проверава да ли су обезбеђене мере безбедности и
Usvojeni
sa sednice
fakulteta, sa celokupnom dokumentacijom,
здрављаzapisnici
на раду које
се односеSaveta
на:
u arhivi
fakulteta.
trajno se1. uvaju
употребу
исправних
оруђа за рад са обавезним упуством за безбедан рад и
њихово одржавање.
2. периодичне
и испитивања прописаних оруђа за рад, електричних
VIII AKTI
SAVETAпрегледе
FAKULTETA
инсталација, инсталација флуида и средстава и опреме личне заштите, као и
периодична испитивања хемијских,
и биолошких штетности,
lanфизичких
26.
осветљености
и
микроклиме
у
радним
и
помоћим
просторијама
Факултету;
i daje
inicijative.
Savet fakulteta donosi: opšte akte, odluke, zakljuke, preporukeна
3. распоређивање запослених на радна места у складу са лекарским
извештајима о здравственом стању;
IX OBAVLJANJE
STRUNIH
4. обезбеђивања
исправних POSLOVA
средстава и опреме личне заштите и њихово
коришћење и одржавање на прописан начин;
27.
5. учествовање у оспособљавањуlan
запослених
за безбедан рад;
обуставу
рада када
утврди
непосредну
опасност
по живот и здравље
za Savet
fakulteta
obavljaju
strune
službe Fakulteta.
Strune6.poslove
запослених или забрану коришћења неисправног оруђа за рад, средстава и опреме
личне заштите
и обавештава
о обустави рада iнепосредог
руководиоца;
Obaveštenja,
informativne,
dokumentacione
druge materijale
za potrebe lanova
7. примену прописаних мера за побољшање услова рада на радном месту са
Saveta fakulteta obezbeuju strune službe Fakulteta, a saopštavaju ih dekan i
повећаним ризицима.
prodekani
Fakulteta.
Поред
наведеног врши и следеће послове безбедности и здравља на раду:
прати и проучава законске прописе из области безбедности и здравља на раду и
lanсе28.
утврђује стање заштите на раду, стара
о спровођењу и контролише примену
свих мера
и прописа о безбедности
и здрављу
на раду, саставља
план и програм
O uvanju
dokumentacije
vezane za rad
Saveta fakulteta
stara se poslovni
sekretar.
мера која се односе на безбедност и здравље на раду, предлаже отклањање
недостатака ODREDBE
на објектима и средствима рада и оруђима за рад, стара се о
X ZAVRŠNE
исправности средстава и опреме личне заштите, њихово коришћење и одржавање,
као и побољшању услова на радном месту; води евиденције лекарских прегледа
lan 29.
запослених са посебним условима рада и сарађује са одређеним стручним
O организацијама
pravilnoj primeni
odredaba
ovog рада,
Poslovnika
staraju se predsednik
из области
медицине
врши квалитативни
пријем оруђаSaveta
за
fakulteta
i
dekan
Fakulteta.
рад и средстава личне заштите; обезбеђује периодичне прегледе и испитивања
оруђа за рад и радне средине; обезбеђује и учествује у оспособљавању запослених
за безбедан рад, утврђује узроке иlan
изворе
30.повређивања запослених, попуњава
пријаву
о
повреди
на
раду
на
предвиђеном
обрасцу и врши пријаву повреде на
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.
раду код надлежне инспекције, стара се о пружању прве помоћи у случају повреде
на раду запослених и предузима мере за хоспитализацију повређеног и пружање
адекватне медицинске услуге, води прописану евиденцију из области безбедности
Beograd,14.10.2010.
и здравља на раду,god.
врши и друге послове у складу са Законом и актима који
регулишу материју безбедности и здравља на раду.

Predsednik Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta
Prof. dr Željko Grbavi, s.r.
4

6

6

