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На основу члана 14. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 

101/05, 91/2015 и 113/2017-др. закон) и члана 204. Статута Високe школe струковних 

студија Ваздухопловне академије, Привремени Савет Високе школе струковних студија 

Ваздухопловнe академијe на Седници одржаној дана 06.09.2021. године, донео је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 1. 

 

Послодавац, односно Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија (у 

даљем тексту: Висока школа) дужна је да обезбеди организовање и спровођење 

безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (у 

даљем тексту: Закон), прописима донетим на основу Закона и одредбама овог Правилника 

(у даљем тексту: Правилник). 

 

Члан 2. 

 

Изрази који се користе у Правилнику имају значења дефинисана Законом. 

 

Члан 3. 

 

Овим Правилником уређују се: 

1. организовање послова безбедности и здравља на раду; 

2. обавезе и одговорности Високе школе; 

3. права и обавезе запослених; 

4. превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду; 

5. сарадња у области безбедности и здравља на раду. 

Срeдствa зa спрoвoђeњe мeрa и унaпрeђeњe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду утврђују 

сe финансијским планом Високе школе за сваку календарску годину. 
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Члан 4. 

 

Право на безбедност и здравље на раду у Високој школи имају: 

1. запослени; 

2. студенти када 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 упознато одговорно лице - директор Високе школе. 

 

Члан 5. 

 

Одредбе Правилника и мере утврђене на основу њега ради обезбеђења безбедности и 

здравља на раду дужни су да остварују и спроводе органи и организационе јединице у 

Високој школи као и сва лица наведена чланом 4. алинеја 1. Правилника. 
 

 

II ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

 

Члан 6. 

 

За организовање и спровођење безбедности и здравља на раду одговоран je директор 

Високе школе. Директор Високе школе се не ослобађа обавеза и одговорности у вези са 

применом мера безбедности и здравља на раду одређивањем другог лица или преношењем 

својих обавеза и одговорности на друго лице. 

 

Лице за безбедност и здравље на раду 

 

Члан 7. 

 

За обављање послова безбедности и здравља на раду, директор Високе школе актом 

у писменој форми одређује лице за безбедност и здравље на раду које мора имати 

положен стручни испит о практичној оспособљености лица за обављање послова 

безбедности и здравља на раду и стечено високо образовање из научне, односно стручне 

области у оквиру образовно - научног поља техничко-технолошких наука. Лице за 

безбедност и здравље на раду непосредно је одговорно директору Високе школе и не 

може да трпи штетне последице ако свој посао обавља у складу са Законом. 

За обављање послова из става 1. овог члана директор Високе школе може да одреди 

једно или више лица. 

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са Законом. 

Висока школа је дужна да лицу за безбедност и здравље на раду омогући независно 

и самостално обављање послова у складу са Законом и Правилником, приступ свим 

подацима из области безбедности и здравља на раду и усавршавање знања у области 

безбедности и здравља на раду. 

 

Служба медицине рада 

 

Члан 8. 

 

За обављање послова заштите здравља запослених на раду Висока школа ангажује 

службу медицине рада. 
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Служба медицине рада непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на 

раду. 

 

 

III ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВИСОКЕ ШКОЛЕ 
 

 

Члан 9. 

 

Обавезе Високе школе, у смислу Правилника, истовремено представљају права 

запослених у вези са спровођењем мера безбедности и здравља на раду. 

 

Члан 10. 

 

Висока школа је у обавези да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих околности 

које су изван контроле Високе школе или због изузетних догађаја чије се последице 

упркос свим настојањима нису могле избећи, Висока школа није одговорна у смислу 

Закона. 

Висока школа је у обавези да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и 

психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и 

опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени тако да 

не угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

 

Члан 11. 

 

Висока школа је у обавези да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља 

на раду не проузрокује финансијске обавезе за запослене и представника запослених и не 

утиче на њихов материјални и социјални положај стечен на раду и у вези са радом. 

 

Члан 12. 

 

Висока школа је у обавези да, приликом организовања рада и радног процеса, 

обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за њихову 

примену обезбеди потребна финансијска средства. 

Висока школа је у обавези да обезбеди превентивне мере пре почетка рада 

запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и 

производних метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и заштита здравља на 

раду, заснована на примени прописа у области безбедности и здравља на раду, радног 

права, техничких прописа и стандарда, прописа у области здравствене заштите, 

здравственог и пензијског и инвалидског осигурања, и др. 

 

Члан 13. 

 

Висока школа обезбеђује превентивне мере полазећи од следећих начела: 

1. избегавање ризика; 

2. процена ризика који се не могу избећи на радном месту; 

3. отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења; 
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4. прилагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу избора 

опреме за рад и метода рада, као и избора технолошког поступка да би се 

избегла монотонија у раду, у циљу смањења њиховог утицаја на здравље 

запосленог; 

5. замена опасног безопасним или мање опасним; 

6. давање предности колективним над појединачним мерама безбедности и 

здравља на раду;  

7. одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и издавање 

упутстава за  

8. рад на сигуран начин; 

9. прилагођавања техничком напретку;  

10. развијања кохерентне целокупне политике превенције. 

 

Члан 14. 

 

Дужности Високе школе за спровођење безбедности и здравља на раду обухватају 

следеће: 

1. одређивање лица за безбедност и здравље на раду актом у писменој форми; 

2. обезбеђивање обављања послова запосленом на радном месту на којем су 

спроведене мере безбедности и здравља на раду; 

3. обавештавање запослених и њихових представника о увођењу нових технологија 

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; 

4. оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

5. обезбеђивање запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на 

раду; 

6. обезбеђивање одржавања средстава за рад и средстава и опреме за личну 

заштиту на раду у исправном стању; 

7. обезбеђивање превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад, 

као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине; 

8. обезбеђивање прописаних лекарских прегледа запослених у складу са актом о 

процени ризика; 

9. обезбеђивање пружања прве помоћи и оспособљавање одговарајућег броја 

запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају 

опасности; 

10. заустављање сваке врсте рада која представља непосредну опасност за живот 

или здравље запослених; 

11. све остале дужности и обавезе у складу са Законом. 

 

Акт о процени ризика 

 

Члан 15. 

 

Висока школа је дужна да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва 

радна места у радној околини и утврди мере за спречавање, отклањање или смањење 

ризика. 

Динамика поступка процене ризика дефинише се Планом спровођења поступка 

процене ризика, а започиње Одлуком о покретању поступка процене ризика на радном 

месту и у радној околини, коју доноси директор Високе школе. 
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Висока школа је дужна да у потпуности или делимично измени и допуни акт о 

процени ризика у свим случајевима дефинисаним Правилником о начину и поступку 

процене ризика на радном месту и у радној околини. 

 

Вођење евиденција и обавештавање 

 

Члан 16. 

 

Висока школа је обавезна да води и чува евиденције из области безбедности и 

здравља на раду у складу са прописима. 

Висока школа обавештава: 

1. инспекцију рада и надлежни орган унутрашњих послова о свакој смртној, 

колективној или тешкој повреди на раду, повреди на раду због које запослени 

није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и о опасној појави 

која би могла да угрози безбедност и здравље запослених - одмах, а најкасније у 

року од 24 часа од настанка; 

2. инспекцију рада о професионалном обољењу, односно обољењу у вези са радом 

запосленог - најкасније у року од три радна дана од дана сазнања. 

Висока школа један примерак овереног извештаја задржава за своје потребе, један 

примерак извештаја доставља запосленом одмах, а најкасније у року од два дана од 

његовог пријема, један примерак извештаја доставља филијали Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање и један примерак извештаја доставља министарству 

надлежном за рад - Управи за безбедност и здравље на раду. 

 

Осигурање запослених 

 

Члан 17. 

 

Висока школа је дужна да све запослене осигура од повреда на раду, 

професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете. 

Финансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет Високе 

школе. 

 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Члан 18. 

 

Запослени у области безбедности и здравља на раду има одређена: 

1. права; 

2. обавезе; 

3. дужности; 

4. одговорности. 

 

Права запослених 

 

Члан 19. 

 

Запослени у области безбедности и здравља на раду има следећа права: 
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1. право да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на 

пословима на које је одређен и да се оспособи за њихову примену; 

2. право да даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и 

здравља на раду; 

3. право да контролише своје здравље према опасностима и штетностима које се 

могу јавити на радном месту, а у складу са прописима о здравственој заштити; 

4. право да одбије да ради ако: 

 му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису 

спроведене прописане мере безбедности и здравља на радном месту на које 

је одређен, све док се те мере не обезбеде; 

 му нису обезбеђени прописани лекарски прегледи; 

 се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене 

услове за рад на радном месту са повећаним ризиком; 

 није упознат са свим врстама опасности и штетности на пословима или 

радном месту на које је распоређен у току оспособљавања за безбедан и 

здрав рад; 

 није упознат са мерама за смањење нивоа ризика на пословима или радним 

местима на које је распоређен у току оспособљавања за безбедан и здрав рад; 

 ради дуже од пуног радног времена, а према оцени службе медицине рада, 

такав рад би погоршао његово здравствено стање; 

 ради ноћу, а према оцени службе медицине рада би такав рад погоршао 

његово здравствено стање; 

 на средствима за рад нису примењене прописане мере за безбедност и 

здравље на раду; 

5. право да, ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да не 

испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту са 

повећаним ризиком, буде премештен на друго радно место које одговара 

његовим здравственим способностима; 

6. право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада, ако се не поступи у 

року од осам дана од дана подношења писаног захтева за предузимање 

прописаних мера; 

7. право да предузме одговарајуће мере у складу са својим знањем и техничким 

средствима која му стоје на располагању као и да напусти радно место, радни 

процес односно радну околину када му прети непосредна опасност по живот или 

здравље; 

8. право да се обрати надлежној инспекцији рада у случају да се не отклоне 

неправилности, штетности, опасности и све друге појаве које би на радном месту 

могле да угрозе његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других 

запослених, у року од осам дана од писаног обавештавања овлашћеног лица, а о 

чему обавештава и лице за безбедност и здравље на раду. 
 

Обавезе запослених 
 

Члан 20. 
 

Запослени у области безбедности и здравља на раду има следеће обавезе: 

1. да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на 

пословима или на радном месту на које је одређен; 

2. да се оспособљава за спровођење мера безбедности и здравља на раду на 

пословима или на радном месту на које је одређен; 

3. да даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и здравља на 

раду; 



Висока школа струковних студија Ваздухопловна aкадемија 

 

Правилник о безбедности и здрављу на раду 

Високе школе струковних студија Ваздухопловнe aкадемијe Страна 9 oд 15 

4. да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу са 

прописима о здравственој заштити. 

 

Дужности запослених 

 

Члан 21. 

 

Запослени у области безбедности и здравља на раду има следеће дужности: 

1. да се писаним захтевом обрати за предузимање мера које, по његовом мишљењу, 

нису спроведене; 

2. да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски користи 

средства за рад, наменски користи опасне материје, да користи прописана 

средства и опрему за личну заштиту на раду рад и да пажљиво рукује 

прописаним средствима и опремом за личну заштиту на раду да не би угрозио 

своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље других лица; 

3. да пре почетка рада прегледа своје радно место, средства за рад која користи, 

средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака 

извести овлашћено лице; 

4. да радно место и средства за рад запослени пре напуштања остави у стању да не 

угрожава друге запослене; 

5. да одмах у складу са својим сазнањима обавести овлашћено лице о 

неправилностима, штетностима, опасностима и о свакој другој појави које би на 

радном месту могле да угрозе његову безбедност и здравље, или безбедност и 

здравље других запослених; 

6. да се у случају када нису спроведене одговарајуће мере за безбедност и здравље 

на раду, може обратити надлежној инспекцији, о чему истовремено обавештава 

и лице за безбедност и здравље на раду; 

7. да сарађује са надређенима и лицем за безбедност и здравље на раду како би се 

спровеле прописане мере за безбедност и здравље на пословима на којима ради. 

 

Одговорности запослених 

 

Члан 22. 

 

Повредама радне обавезе сматрају се: 

1. неизвршавање или несавесно, неблаговремено и немарно извршавање обавеза у 

вези безбедности и здрављу на раду; 

2. повреда одредаба о обезбеђењу опасности од пожара, експлозија или 

елементарних непогода; 

3. боравак и кретање у радно време на местима које нису у опису радног процеса и 

на коме је кретање и боравак забрањен упутством за рад или одговарајућим 

натписима; 

4. злоупотреба положаја или прекорачења датог овлашћења у погледу безбедности 

и здравља на раду; 

5. непредузимање или недовољно предузимање мера безбедности и здравља на 

раду; 

6. некоришћење издатих средстава или опреме за личну заштиту на раду; 

7. одбијање извршавања наредби, налога у вези примене мера безбедности и 

здравља на раду; 

8. непримењивање свих других мера прописаних Законом и Правилником. 
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Представник запослених за безбедност и здравље на раду 

 

Члан 23. 

 

Запослени имају право да изаберу једног или више представника за безбедност и 

здравље на раду (у даљем тексту: представник запослених). 

Најмање три представника запослених образују Одбор за безбедност и здравље на 

раду (у даљем тексту: Одбор). 

 

Члан 24. 

 

Висока школа је дужна да у Одбор именује најмање једног свог представника, тако 

да број представника запослених буде већи за најмање један од броја представника Високе 

школе. 

Поступак избора и начин рада представника запослених и Одбора, број представника 

запослених, као и њихов однос са синдикатом уређују се споразумом закљученим између 

Високе школе и представника запослених. 

Висока школа 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 места, као 

и да обезбеди техничко - просторне услове у складу са просторним и финансијским 

могућностима, ради обављања активности представника запослених. 

 

Члан 25. 

 

Висока школа је дужна да представнику запослених, односно Одбору омогући: 

1. увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду; 

2. да учествују у разматрању свих питања која се односе на безбедност и здравље 

на раду, да предлажу и буду консултовани. 

Висока школа је дужна да представника запослених, односно Одбор информише о 

свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 26. 

 

Представник запослених, односно Одбор имају право: 

1. да Високој школи дају предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и 

здравље на раду;  

2. да захтевају од Високе школе да предузме одговарајуће мере за отклањање или 

смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених; 

3. да захтевају вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматрају да Висока 

школа није спровела одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду. 

Представник запослених, односно члан Одбора имају право да присуствују 

инспекцијском надзору. 

 

Члан 27. 

 

Висока школа је дужна да представника запослених, односно Одбор упозна: 
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1. са налазима и предлозима мера заштите и превентивних мера или предузетим 

мерама инспекције рада; 

2. са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима 

у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду; 

3. о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље. 
 

 

V ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ У ОСТВАРИВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

 

Средства за рад 
 

Члан 28. 
 

Висока школа је дужна да запосленима да на употребу средства за рад на којима су 

примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду. 

Средства за рад Висока школа може дати на коришћење запосленима само ако су 

усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је њихова усаглашеност оцењена 

према прописаном поступку, ако су означена у складу са прописима и ако их прате 

прописане исправе о усаглашености и друга прописана документације. 

Средства за рад Висока школа је дужна да одржава у исправном стању. 
 

Средства и опрема за личну заштиту на раду 
 

Члан 29. 
 

Висока школа је дужна да, у складу са актом о процени ризика, запосленима изда на 

коришћење средства и опрему за личну заштиту на раду на којима су примењене 

прописане мере за безбедносг и здравље на раду. 

Средства и опрему за личну заштиту на раду Висока школа може дати на коришћење 

запосленима само ако су усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је њихова 

усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако су означена у складу са 

прописима и ако их прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана 

документације. 

Средства и опрему за личну запштиту на раду Висока школа је дужна да одржава у 

исправном стању. 
 

Опасне материје 
 

Члан 30. 
 

Висока школа може да запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и 

друге хемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног 

листа само ако му је уз хемијску материју учинио доступним безбедносни лист, у складу 

са прописима којима се уређују хемикалије, као и ако је обезбедио све мере које произлазе 

из садржаја безбедносног листа. 

Висока школа треба да обезбеди безбедносни лист на српском језику. Висока школа 

је дужна да обезбеди превод безбедносног листа на језик који запослени разуме, као и да 

омогући запосленом приступ подацима садржаним у безбедносном листу. 
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Преглед и провера опреме за рад и испитивање услова радне околине 

 

Члан 31. 

 

Висока школа је дужна да спроводи превентивне и периодичне прегледе и провере 

опреме за рад и испитивања услова радне околине на начин и у роковима у складу са 

прописима. 

За обављање послова из става 1. овог члана Висока школа може ангажовати само 

правно лице које поседује лиценцу за обављање тих послова. 

 

Оспособљавање запослених 

 

Члан 32. 

 

Висока школа је дужна да запосленог упозна са свим врстама ризика на пословима 

на које га одређује и о свим конкретним мерама за безбедност и здравље на раду, односно 

да га оспособи за безбедан и здрав рад. Висока школа врши оспособљавање запосленог за 

безбедан и здрав рад приликом: 

1. заснивања радног односа запосленог, односно другог радног ангажовања; 

2. премештаја запосленог на друге послове; 

3. увођења нове технологије или нових средстава за рад или промене опреме за 

рад; 

4. промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и 

здрав рад. 

Оспособљавање запосленог врши се у току радног времена и на његовом радном 

месту, о трошку Високе школе. 

Оспособљавање запослених врши се теоријски и практично, на основу програма 

оспособљавања који доноси директор Високе школе. 

 

Члан 33. 

 

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 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 34. 

 

У случајевима када процес рада захтева додатно оспособљавање запосленог за 

безбедан и здрав рад, о начину обављања процеса рада запослени се упознаје путем 

писменог обавештења, инструкције или упутстава. 

Изузетно, када запосленом прети непосредна опасност по живот или здравље, због 

хитности, обавештења, инструкције или упутства могу се дати у усменој форми. 

 

 

 



Висока школа струковних студија Ваздухопловна aкадемија 

 

Правилник о безбедности и здрављу на раду 

Високе школе струковних студија Ваздухопловнe aкадемијe Страна 13 oд 15 

 

Пружање прве помоћи, спасавања и евакуације 

 

Члан 35. 

 

Висока школа је дужна да обезбеди пружање прве помоћи, да оспособи одговарајући 

број запослених за пружање прве помоћи и обезбеди средства и опрему за пружање прве 

помоћи узимајући у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу 

и обим процеса рада, број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена и 

број локацијски одвојених јединица, у складу са прописима. 

Пружање прве помоћи мора бити организовано на начин да је прва помоћ доступна 

сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама. 

Висока школа је дужна да обезбеди и организује спасавање и евакуацију запослених 

у случају опасности. 

Директор Високе школе доноси одлуку о запосленима који се упућују на 

оспособљавање у смислу става 1. овог члана, на предлог лица за безбедност и здравље на 

раду. 

 

Заштита омладине, материнства и особа са инвалидитетом 

 

Члан 36. 

 

Висока школа запосленом који је млађи од 18 година живота не може одредити рад на 

пословима: 

1. на којима се обавља нарочито тежак физички рад или рад на висини; 

2. који укључују излагање штетном зрачењу или средствима која су отровна, 

канцерогена или која проузрокују наследна обољења, као и ризик по здравље 

због хладноће, топлоте, буке или вибрације; 

3. који би, по налазу медицине рада могли штетно и са повећаним ризиком да 

утичу на његово здравље и живот, с обзиром на његове психофизичке 

способности. 

Запосленом између навршене 18. и 21. године живота Висока школа може одредити 

рад на пословима из става 1. тачка 1) и 2) овог члана само на основу налаза службе 

медицине рада којим се утврђује да такав рад није штетан по његово здравље. 

Трошкове лекарског прегледа из става 1. тачка 3) и става 2. овог члана сноси Висока 

школа. 

 

Члан 37. 

 

Висока школа запосленој жени за време трудноће не може одредити рад на 

пословима који су, по налазу службе медицине рада, штетни по њено здравље и здравље 

детета, а нарочито на пословима који захтевају подизање терета или на којима постоји 

штетно зрачење или изложеност екстремним температурама и вибрацијама. 

Висока школа је дужна да запосленој из става 1. овог члана обезбеди обављање 

других одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, да је упути на плаћено 

одсуство. 
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Члан 38. 

 

Запосленој особи са инвалидитетом, Висока школа је дужна да обезбеди обављање 

послова према његовој преосталој радној способности, у складу са налазом и мишљењем 

службе медицине рада. 

Запосленом код кога је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском 

осигурању, утврђено да постоји опасност од настанка инвалидности на одређеним 

пословима, Висока школа је дужна да обезбеди обављање другог одговарајућег посла, у 

складу са налазом и мишљењем службе медицине рада. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао 

у смислу члана 38. став 1. Правилника. Ако Висока школа не може запосленом да 

обезбеди одговарајући посао у смислу члана 38. став 1. Правилника, запослени се сматра 

вишком у смислу одредби Закона о раду. 

 

 

VI САРАДЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

 

Члан 39. 

 

Уколико Висока школа дели радни простор са још једним или више послодаваца, 

Висока школа и други послодавци дужни су да сарађују у примени прописаних мера за 

безбедност и здравље запослених. 

Висока школа и послодавци из става 1. овог члана дужни су да, узимајући у обзир 

природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за 

отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да 

обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим 

ризицима и мерама за њихово отклањање. 

Начин остваривања сарадње из става 1. и 2. овог члана Висока школа и послодавци 

утврђују писменим споразумом. 

Споразумом из става 3. овог члана одређује се лице за координацију спровођења 

заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених. 

 

Члан 40. 

 

Висока школа, представник запослених, односно Одбор и репрезентативни синдикат, 

дужни су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду, у складу са 

Законом и овим Правилником. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 41. 

 

На све што није регулисано овим Правилником непосредно су примењују одредбе 

Закона о безбедности и здрављу на раду и прописи донети на основу истог Закона. 
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Члан 42. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Високе школе. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА 

 
Др Горан Цвијовић 
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Правилник ступа на снагу 15.09.2021. године 


