
Република Србија
      СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
       ''ГОРЊА ТОПОНИЦА''
  Број: 02-3685/1

21.06.2019 . г.
          Горња Топоница, Ниш

На основу члана 3. и члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду
(,,Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон) и члана 26. тач. 2) и чл.
55. став 2. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у
Горњој  Топоници,  Ниш  (бр.  02-3520/1  од  25.12.2007. године,  бр.  02-2431/1  од
06.08.2008.  године,  бр.  02-5131/1  од  10.07.2013.  године, бр.  02-423/1  од  21.01.2016.
године и бр. 02-1868/1 од 23.03.2017. године),  Управни  одбор Болнице на седници
одржаној дана 21.06.2019. године, донео је 

П Р А В И Л Н И К
О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 
"ГОРЊА ТОПОНИЦА" У ГОРЊОЈ ТОПОНИЦИ, НИШ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником,  у  Специјалној болници за психијатријске болести ''Горња
Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш (у даљем тексту: Болница), уређује се: спровођење
и  унапређивање  безбедности  и  здравља  на  раду  лица  која  учествују  у  радним
процесима и лица која се затекну у радној околини ради спречавања повреда на раду,
професионалних  обољења и обољења у вези са радом,  утврђују  се  права,  обавезе  и
одговорности  у  области  безбедности  и  здравља  на  раду,  организовање  послова
безбедности и здравља на раду; именовање одбора за безбедност и здравље на раду и
вођење евиденције из области безбедности и здравља на раду раду 

Члан 2.

Права, обавезе и одговорности Болнице и запослених, надлежности и мере чијом
се применом, односно спровођењем, осигурава безбедност и здравље на раду, остварују
се у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона и овим правилником. 

Члан 3.

Право на безбедност и здравље на раду у Болници имају: 
1. запослени;
2. лица која се налазе на професионалној пракси или практичној настави; 
3. лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова, ако

је о њиховом присуству упозната Болница. 
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Члан 4.

Посебна  права,  обавезе  и  мере  у  вези  са  безбедношћу  и  здрављем  на  раду
младих, жена које раде на радном месту са повећаним ризиком који би могао да им
угрози остваривање материнства, особа са инвалидитетом и професионално оболелих –
уређују  се  Законом  о  безбедности  и  здрављу  на  раду  и  другим  Законом,  другим
прописима, Колективним уговором, овим правилником и Уговором о раду. 

II ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА

1. Опште обавезе

Члан 5.

Обавезе Болнице, као послодавца, у смислу Закона о безбедности и здрављу на
раду,  прописа  донетих  на  основу  овог  закона  и  овог  правилника,  истовремено
представљају права запослених у вези са спровођењем мера безбедности и здравља на
раду.  

Члан 6.

Болница  је  дужна  да  обезбеди  запосленом  рад  на  радном  месту  и  у  радној
околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

Члан 7.

Болница је дужна да приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди
превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених и да за њихову примену
обезбеди потребна финансијска средства. 

Превентивне мере се обезбеђују пре почетка рада запосленог, у току рада, као и
код сваке измене технолошког поступка, избором радних метода којима се обезбеђује
највећа могућа безбедност и заштита на раду, заснована на примени прописа у области
безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, прописа
из  области  здравствене  заштите,  хигијене  рада,  здравственог  и  пензијског  и
инвалиндског  осигурања,  прилагођавањем  техничком  напретку,  заменом  опасног
безопасним или мање опасним и др. 

Члан 8.

Болница је дужна да донесе акт о процени ризика за сва радна места у радној
околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање. 

У случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада
обавезна је измена акта и става 1. овог члана. 

Акт  о  процени ризика  заснива  се  на  утврђивању могућих  врста  опасности  и
штетности на радном месту у радној околини, на основу којих се врши процена ризика
од настанка повреда и оштећења здравља запосленог. 
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Члан 9.

Болница је дужна да актом о процени ризика, на основу оцене Службе медицине
рада,  одреди  посебне  здравствене  услове  које  морају  испуњавати  запослени  за
обављање  одређених  послова  на  радном  месту  у  радној  околини  или  за  употребу
поједине опреме за рад. 

Члан 10.

Болница је дужна да запосленом изда на употребу средство и опрему за личну
заштиту на раду у складу са актом о процени ризика. 

Члан 11.

Послодавац је дужан, а све у складу са чланом 31. и 32. овог правилника, да: 
- актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду; 
- запосленом одреди обављање послова на радном месту на којима су спроведене мере
безбедности и здравља на раду; 
- обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових метода и средстава за
рад,  као  и  о  опасностима  од  повреда  и  оштећења  здравља  који  настају  њиховим
увођењем, односно да у таквим случајевима донесе одговарајућа упутства за безбедан
рад; 
- оспособљава запослене за безбедан и здрав рад; 
- обезбеди запосленима коришћење средства и опреме за личну заштиту на раду; 
- обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду у
исправном стању; 
-  ангажује  правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних
прегледа  и  провере  опреме  за  рад,  као  и  превентивних  и периодичних  испитивања
услова радне околине;
- обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане
лекарске прегледе запослених у складу са законом; 
- обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи, одговарајући број запослених за
пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности; 
- заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље
запослених; 
-  обезбеди  мере  заштите  од  пожара,  спасавање  и  евакуацију  у  складу  са  посебним
законом. 

Служба за правне и економско – финансијске послове – Одсек за правне послове
је дужан да: 
-  обезбеди  да  запослени  испуњава  прописане  услове  стручне  спреме,  здравствене
способности за обављање послова са повећаним ризиком; 
- спроводи поступак обавештавања запослених о теоријској и практичној обучености за
радно место на којем је примљен. 

Служба за правне и економско – финансијске послове – Одсек за јавне набавке и
комерцијалу је дужан да: 
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- води бригу о набавци средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду,
у складу са предлогом потреба лица за безбедност и здравље на раду;
- обезбеди прописану документацију на српском језику за набављену опрему за рад,
средства  и  опреме  за  личну  заштиту  на  раду  као  и  опасних  материја  (упутство  за
употребу и одржавање). 

Служба за техничке послове дужна је да:
- одржава у исправном стању средства за рад и средства и опрему за личну заштиту; 
- ангажује спољне службе или ангажује експерте за одређену врсту одржавања; 
- се стара да се средства за рад одржавају у исправном стању; 
-  одређује  службе  и  лица  одговорна  за  спровођење  и  обезбеђивање  одржавања
средстава за рад; 
- обавља послове припреме, израде и састављања елабората; 
- врши пријављивање градилишта; 
- доставља елаборате о уређењу градилишта надлежној инспекцији рада – обавештава
инспекцију рада о почетку сваког рада и свакој промени технолошког процеса уколико
се мењају услови рада; 
-  врши  обезбеђивање,  одржавање  и  спровођење  прописаних  мера  на  градилишту  у
складу са елаборатом. 

2. Посебне обавезе

Члан 12.

Болница је дужна да, преко службе агажоване за послове обезбеђења, предузме
мере за спречавање присуства у круг и објектима Болнице средствима саобраћаја која
немају основа да се налазе у њима. 

Члан 13.

Болница је дужна да при свакој промени технолошког процеса средства за рад
прилагоди том технолошком процесу пре почетка рада. 

Члан 14.

Болница  је  дужна  да  запосленима  да  на  употребу  средства  за  рад,  односно
средства и опрему за личну заштиту на раду на којима су примењене прописане мере за
безбедност и здравље на раду и да обезбеди контролу њихове употребе у складу са
њиховом наменом. 

Евиденцију о издатим средствима, води лице за безбедност и здравље на раду.

Члан 15.

Болница може запосленима дати на употребу опрему за рад, средства и опрему
за личну заштиту на раду или опасне материје, само: 
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- ако располаже прописаном документацијом на српском језику за њихову употребу и
одржавање, коришћење и складиштење,  у којој  је произвођач,  односно испоручилац
навео све безбедносно - техничке податке везане за оцењивање и отклањање ризика на
раду;
-  ако  је  обезбедио  све  мере  за  безбедност  и  здравље  које  су  одређене  том
документацијом, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким
прописима и стандардима. 

3. Оспособљавање запослених

Члан 16.

Болница је дужна да изврши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
код заснивања радног односа, другог радног ангажовања премештаја на друге послове,
приликом увођења нове технологије или нових средстава за рад или промене опреме за
рад као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан
и здрав рад. 

Оспособљавање  из  става  1.  овог  члана  Болница  обезбеђује  у  току  радног
времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог.  

Члан 17.

Болница је дужна да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав рад
упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о конкретним мерама
безбедности и здравља на раду у складу са актом о процени ризика.

Оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених мора да буде прилагођено
специфичностима радног места и спроводи се по програму, чији садржај Болница мора,
када је то потребно, да обнавља и мења. 

Члан 18.

Ако  се  запосленом  одреди да  истовремено  обавља послове  на  два  или  више
радних места, запослени мора бити оспособљен за безбедан и здрав рад на сваком од
радних места. 

Члан 19.

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад врши се на основу Програма
оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у Болници и обавља се теоријски и
практично. 

Провера  теоријске  и  практичне  оспособљености  запосленог  за  безбедан  рад
обавља се на радном месту. 

Члан 20.

Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог који
ради на радном месту са повећаним ризиком врше се најкасније у року од једне године 
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од дана претходне провере, а на осталим радним местима најкасније у року од четири
године од дана претходне провере. 

Оспособљавање  за  безбедан  и  здрав  рад  обавља се  на  језику  који  запослени
разуме и прилагођава се могућностима и способностима особа са инвалидитетом. 

Члан 21.

Када  технолошки  процес  рада  захтева  додатно  оспособљавање  запосленог  за
безбедан и здрав рад, Болница је дужна да упозна запосленог о обављању процеса рада
на безбедан начин, путем обавештења, упутстава или инструкција у писменој форми. 

У изузетним случајевима, када запосленом прети непосредна опасност по живот
или  здравље,  обавештења,  упутства  или  инструкције  из  става  1.  овог  члана,  због
хитности, могу се дати у усменој форми. 

Члан 22.

Болница је дужна да обезбеди да запослена жена за време трудноће, запослена
која доји дете, запослени млађи од 18 година, особе са инвалидитетом и професионално
оболели  и  поред  оспособљености  за  безбедан  и  здрав  рад,  буду  у  писменој  форми
обавештени  о  резултатима  процене  ризика  на  радном  месту  и  о  мерама  којима  се
ризици отклањају у циљу повећања безбедности и здравља на раду. 

Члан 23.

Болница је дужна да, на предлог лица за безбедност и здравље на раду, видно
обележи и истакне ознаке за безбедност и здравље ради обавештења и информисања
запослених  о  ризицима  у  процесу  рада,  правцима  кретања  и  дозвољеним  местима
задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање ризика. 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 24.

Запослени  има  право  и  обавезу  да  се  пре  почетка  рада  упозна  са  мерама
безбедности  и  здравља  на  раду  на  пословима  или  на  радном  месту  на  које  је
распоређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење.  

Члан 25.

Запослени  има  право  да  даје  предлоге,  примедбе  и  обавештења  о  питањима
безбедности и здравља и да контролише своје здравље према ризицима радног места, у
складу са прописима о здравственој заштити. 

Члан 26.

Запослени  који  ради  на  радном  месту  са  повећаним  ризиком,  има  право  и
обавезу да обави лекарски преглед на који буде упућен. 
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Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на основу
извештаја Службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад
на том радном месту. 

Члан 27.

Запослени има право да одбије да ради: 
- ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене
прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је распоређен, све док
се те мере не обезбеде; 
- ако му није обезбеђен прописани лекарски преглед или ако се на лекарском прегледу
утврди  да  не  испуњава  прописане  здравствене  услове  за  рад  на  радном  месту  са
повећаним ризиком; 
-  ако  у току оспособљавања за  безбедан  и здрав  рад није  упознат  са  свим врстама
ризика и мерама за њихово отклањање на пословима или на радном месту на које је
распоређен; 
- дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени Службе медицине
рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање; 
- на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље
на раду. 

У случајевима из става 1. овог члана запослени може да се писменим захтевом
обрати директору Болнице ради предузимања мера које, по мишљењу запосленог, нису
спроведене. 

Ако се не поступи по захтеву запосленог у року од осам дана од пријема захтева,
запослени има право да поднесе захтев за заштиту права Инспекцији рада. 

Члан 28.

Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да
наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средства и
опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује како не би угрозио своју
безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица. 

Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место, средства за
рад  која  користи  и  средства  и  опрему  за  личну  заштиту  на  раду  и  да  о  уоченим
недостацима извести непосредног руководиоца или друго овлашћено лице. 

Запосленом  је  забрањено  да  самовољно  искључује,  мења  или  уклања
безбедносне уређаје на средствима за рад. 

Члан 29.

Када запосленом прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени
има право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и расположивим
средствима и да престане да ради, да напусти радно место, радни процес односно радну
околину. 
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Члан 30.

Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести директора
Болнице или лице за безбедност и здравље на раду о неправилностима, штетностима,
опасностима или другој појави која би могла да угрози његову безбедност и здравље
или безбедност и здравље других запослених.

 Ако  се  после  добијеног  обавештења  не  отклоне  неправилности,  штетности,
опасности  или  друге  појаве  у  року  од  осам  дана,  или  ако  запослени  сматра  да  за
отклањање  утврђених  појава  нису  спроведене  одговарајуће  мере  за  безбедност  и
здравље,  запослени се  може обратити  Инспекцији рада,  о  чему обавештава  лице за
безбедност и здравље на раду. 

IV ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Члан 31.

Болница је дужна да организује послове за безбедност и здравље на раду. 
За обављање послова безбедности и здравља на раду одређује се одговорно лица

за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:  лице за безбедност и здравље на
раду), који послове безбедности и здравља на раду обавља независно и самостално, а за
свој рад непосредно је одговоран директору Болнице. 

Члан 32.

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са законом и
овим правилником, а нарочито: 
- спроводи поступак процене ризика; 
- врши контролу и даје савете директору Болнице у планирању, избору, коришћењу и
одржавања средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту
на раду; 
- учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и
здравих услова рада; 
- организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 
- организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад; 
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним
ризиком; 
- свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље у Болници; 
-  прати  стање  у  вези  са  повредама  на  раду  и  професионалним  обољенима,  као  и
болестима  у  вези  са  радом,  учествују  у  утврђивању  њихових  узрока  и  припрема
извештај са предлозима мера за њихово отклањањање; 
- припрема и спроводи оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад; 
- припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
- забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди
непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 
- сарађује и координира рад са Службом медицине рада по свим питањима у области
безбедности и здравља на раду; 
- води евиденције у области безбедности и здравља на раду у Болници. 
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Лице  за  безбедност  и  здравље на  раду је  дужно да  континуирано  усавршава
знање у области безбедности из здравља на раду. 

V РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ

Члан 33.

Радна  места  са  повећаним  ризиком  и  мере  за  безбедност  и  здравље  на  раду
утврђују се актом о процени ризика. 

Члан 34.

Болница је дужна да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре
почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед
у току рада. 

Претходни и периодични лекарски преглед из става 1. овог члана врши се на
начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на
раду. 

Члан 35.

Ако  се  у  поступку  периодичног  лекарског  прегледа  утврди  да  запослени  не
испуњава  посебне  здравствене  услове  за  обављање  послова  на  радном  месту  са
повећаним ризиком, запослени има право да буде премештен на друго радно место које
одговара његовим здравственим способностима. 

VI ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 36.

У Болници се образује Одбор за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:
Одбор). 

Члан 37.

Одбор има 6 чланова. 
Чланове  одбора  чини  један  представник  запослених  и  по  један  члан  сваког

синдиката у Болници, које именује директор Болнице. 
Поступак  избора  и  начин  рада  представника  запослених  и  Одбора,  број

представника запослених као и њихов однос са синдикатом уређује  се Колективним
уговором  и  овим  правилником  или  споразумом  закљученим  између  Болнице  и
представника запослених. 

Болница је дужна да најмање једном представнику запослених за безбедност и
здравље на раду омогући одсуство са рада у обављању послова радног места на које је
распоређен у трајању од најмање пет часова рада месечно, с правом на накнаду зараде,
која се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио на пословима радног 
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места,  као  и  да  обезбеди  техничко-  просторне  услове  у  складу  са  просторним  и
финансијским могућностима, ради обављања активности представника запослених. 

Члан 38.

Директор Болнице је дужан да Одбору омогући: 
- увид у све акте који се односе на безбедост и здравље на раду, 
- да учествује у разматрању свих питања која се односе на безбедност и здравље на
раду, да предлажу и буду консултовани. 

Члан 39.

Одбор има право: 
- да директору Болнице даје предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и
здравље на раду; 
- да од директора Болнице захтева предузимање одговарајуће мере за отклањање или
смањење ризика који угрожавају безбедност и здравље запослених; 
- да захтева вршење надзора од стране Инспекције рада, ако сматра да нису спроведене
одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду. 

Чланови Одбора имају право да присуствују инспекцијском надзору. 

Члан 40.

Директор Болнице је дужан да Одбор упозна: 
- са налазима и предлозима мера заштите и превентивних мера или предузетим мерама
Инспекције рада; 
-  са извештајима о повредама на раду,  професионалним обољењима и обољењима у
вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду; 
- о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље. 

VII РАД ОДБОРА

Члан 41.

Мандат  представницима  запослених  траје  четири  године  рачунајући  од  дана
избора. 

Члан 42.

Одбор  бира  председника  на  првој  седници  коју  сазива  репрезентативни
синдикат. 

Председник Одбора не може бити представник директора Болнице. 

Члан 43.

Седнице  Одбора  сазива  његов  председник  писменим  позивом  са  предлогом
дневног реда. 

Одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова Одбора. 
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Члан 44.

Седнице Одбора одржавају се најмање три пута годишње, а по потреби и чешће.
Седница Одбора може се одржати ако је присутна већина представника запослених и
представника директора Болнице. 

На седници Одбора разматрају се и заузимају ставови о питањима безбедности и
здравља на раду запослених и проблеми који се јављају у вези са њима. 

Члан 45.

Одбор  је  дужан  да  послодавцу  и  репрезентативним  синдикатима  подноси
шестомесечни извештај о своме раду, као и стању и проблемима везаним за безбедност
и здравље на раду запослених. 

Обавештење  запослених  може  бити  непосредно  на  скупу  запослених  или
писменим путем о чему одлучује Одбор. 

Ако запослени захтевају да их Одбор усмено обавести о безбедности и здрављу
на раду, Одбор је дужан да то учини без одлагања. 

Члан 46.

Директор  Болнице,  Одбор  и  синдикат  дужни  су  да  међусобно  сарађују  на
питањима  безбедности  и  здравља  на  раду  запослених,  као  и  да  предузимају
одговарајуће  мере  за  отклањање  или  смањење  ризика  који  угрожава  безбедност  и
здравље запослених. 

У циљу предузимања одговарајућих мера и уједначавања послова безбедности и
здравља на раду запослених субјекти из става 1. овог члана могу одржати заједнички
састанак. 

Члан 47.

Директор  Болнице  се  обавезује  да  обезбеди  следеће  услове  за  несметан  рад
представника запослених- чланова Одбора:
- административне послове за представнике запослених - Одбора по њиховом налогу
обављаће запослени који те послове обављају за синдикат;
- представници запослених – Одбора користиће, по потреби огласну таблу или средства
интерног информисања запослених; 
- опремљену просторију за несметан рад Одбора /телефон, ПЦ и др./;
-  претплату  члановима  Одбора  на  стручна  информативна  издања  из  безбедности  и
здравља на раду.

Члан 48.

Чланови Одбора имају право да присуствују семинарима и саветовањима ради
едукације за обављање својих функција најмање једном годишње, уз обавезу да свом
претпостављеном то најаве најмање осам дана унапред.

Трошкове из ст. 1. овог члана сноси послодавац. 
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Члан 49.

За  време  обављања  дужности  у  Одбору,  као  и  годину  дана  након  тог  рада
директор  Болнице  не  може  отпустити  представнике  запослених  за  безбедност  и
здравље на раду због активности на овим пословима. 

Члан 50.

Представници  запослених  имају  право  да  присуствују  увиђају  у  вези  са
повредом на раду као и раду унутрашње контроле. 

Лице  за  безбедност  и  здравље  на  раду  у  Болници  дужно  је  да  обавести
представнике запослених о месту и дану унутрашње контроле три дана унапред, а о
термину увиђаја поводом повреде на раду по сазнању о догађају. 

Директор Болнице се обавезује да ће преко службе или лица које обавља послове
безбедности  и  здравља  на  раду,  у  смислу  консултовања  са  запосленим  и  њиховим
представницима,  код  увођења  нових  технологија,  достављати  представницима
запослених процену ризика у вези заштите здравља запослених. 

Члан 51.

Представник  запослених  –  члан  Одбора  дужан  је  да  запослене  упозори  на
коришћење личних заштитних средстава. 

VIII ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 52.

Болница је дужна да води и чува евиденције о: 
- радним местима са повећаним ризиком; 
- запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком; 
-  лекарским  прегледима  запослених  распоређених  на  радна  места  са  повећаним
ризиком; 
- повредама на раду професионалним обољењима и болестима у вези са радом; 
- запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; 
- опасним материјама које користи у току рада; 
- извршеним испитивањима услова радне околине; 
- извршеним прегледима и проверама опреме за рад; 
- издатим средствима и опреми за личну заштиту; 
- извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима о безбедности и
здрављу на раду; 
- пријавама из члана 53. овог правилника. 

Члан 53.

Болница је дужна да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка усмено и
у  писменој  форми  пријави  надлежној  инспекцији  рада  и  надлежном  органу  за
унутрашње послове сваку смрт, колективну или тешку повреду на раду, повреду на 
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раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана као и
опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље запослених. 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Овај  правилник  ступа  на  снагу осмог дана  од  дана  објављивања на  огласној
табли Болнице. 

Члан 55.

Даном  ступања  на  снагу  овог  правилника  престаје  да  важи  Правилник  о
безбедности  и  здрављу  на  раду  у  Специјалној  болници  за  психијатријске  болести
"Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, бр. 02-422/1 од 06.02.2007. године и бр.
02-241/1 од 21.01.2009. године.

    ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
         Прим. мр. сци мед. др Љубица Мрдаковић Тодоровић

Овај правилник објављен је на огласној табли Болнице дана ___.___.2019. године.


