На основу Закона о безбедности и здравља на раду (’’Службени гласник РС’’ бр.
101/2005 и 91/2015) и Општег правилника о хигијенским и техничким заштитним мерама
при раду (’’Службени лист ФНРЈ 16/47, 36/50 и 18/47 и 36/50 и "Сл. гласник РС", бр. 42/91
- др. закон) Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у
Суботици, Банијска бр.: 67,на седници одржаној дана 12.12.2017. године донео је

ПРАВИЛНИК О ХИГИЈЕНСКИМ И ТЕХНИЧКИМ
ЗАШТИТНИМ МЕРАМА НА РАДУ

Члан 1.
ХТЗ мере за све запослене уређују се овим Правилником .
Члан 2.
Послодавац је дужан да средства за рад уреди тако и одржава у таквом стању да
запослени буду заштићени од повреда на раду , професионалних обољења и обољења
везаних за рад .
Члан 3.
Ако средства за рад представљају опасност за живот и здравље запосленог, искључиће се
из употребе.
Члан 4.
Послодавац је обавезан да обезбеди правилну употребу свих заштитних уређаја и
опреме на средствима за рад од стране запослених.
Члан 5.
При набавци нових средстава за рад послодавац је дужан да обезбеди да та средства буду
снабдевена свим заштитним уређајима.
Члан 6.
Запослени морају бити упознати од стране послодавца са свим штетностима и
опасностима везаним за средство за рад и радно место.
Члан 7.
Ако средство за рад опслужује више запослених , један од њих мора бити одређен за
одговорног радника ( координатора или пословођу).
Члан 8.

Запослени је дужан придржавати се упутства издатих од стране послодавца која су
везана за обавезу коришћења заштитних уређаја и опреме.
Члан 9.
Запослени не сме скидати заштитне уређаје и опрему са средстава за рад .
Члан 10.
Запослени морају бити радно ангажовани у складу са својом преосталом радном
способношћу (уколико таква радна места постоје у установи).
Члан 11.
За случај пожарне опасности треба обезбедити:






Радне и помоћне просторије требају имати излаз за брзу евакуацију,
Излазна врата морају бити откључана и проходна,
Справе за гашење пожара морају бити исправне и доступне,
Бар 20 % лица мора бити обучено за гашење пожара горе наведеним справама , а
сва лица морају бити упозната са коришћењем ПП апарата,
Упутства за поступак у случају пожара морају бити јасна и постављена на видним
местима.
Члан 12.

Дворишта радних и помоћних просторија требају бити лако проходна и осветљена ноћу за
време рада.
Члан 13.
Подови радних и помоћних просторија морају бити равни , не смеју бити клизави, морају
се редовно чистити и морају бити добро осветљени.
Члан 14.
Приступ уређајима под напоном смеју имати само одређена одговорна лица. Ова средства
морају бити обезбеђена од непрописног отварања.
Прекидачи осветљења морају се налазити одмах поред улаза у просторију.
Члан 15.
Главни пролази морају бити широки 1.5 метара, а споредни минимум 1 метар, не смеју
бити закрчени и на њима се не сме задржавати.
Члан 16.
Све заштитне бочне ограде морају имати две препреке , горњу на 1 м висине, и доњу
пуно изведену , најмање до 20 цм.

Члан 17.
Степеништа са више од 5 степеника морају бити заштићена оградом.
Члан 18.
Врата морају бити осигурана од испадања из лежишта.
Члан 19.
У свим просторијама где се користе или складиште запаљиве и експлозивне материје
забрањено је пушење и коришћење отвореног пламена . Ово обавештење мора се видно
истаћи .
Члан 20.
Запаљива и експлозивна средства складиште се у посебне просторије.
Члан 21.
Пропусност цеви за гас не сме се проверавати отвореним пламеном, нити се при том послу
сме пушити.
Члан 22.
Забрањено је конзумирати алкохол и опојне дроге у радно време.
Лицима у стању опијености не сме се дозволити приступ на радно место.
Члан 23.
Радне и помоћне просторије морају се одржавати у чистоћи.
Члан 24.
Зидови се морају кречити бар једном годишње.
Члан 25.
Матeријал који је опасан за пренос заразе мора се пре обраде раскужити.
Члан 26.
Сви се отпаци морају свакодневно износити из радних просторија .
Отпаци подложни труљењу одлажу
се у потпуно затворене коморе до
одношења из предузећа Коморе се по изношењу отпадака дезинфикују .
Члан 27.
Отпадне воде морају се одводити непосредно у канале.
Каналски отвори морају имати сифоне.

трајног

Члан 28.
Сва средства за рад са електричним погоном морају бити прописно уземљена.
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења .
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