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План спровођења поступка
процене ризика
1.
-

Правни основ за процену ризика
Правни основ за процену ризика код послодавца, чине:
Закон о БЗНР („Сл.гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17),
Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној
околини („Сл.гласник РС”, бр. 72/06 i 84/06),
Директиве Савета Европске Уније 8ЕУ, бр. 89/391,
Одлука послодавца о покретању поступка процене ризика на радном месту и
у радној околини, бр. 01-1414/2 од 16.10.2019. год.

2. Организација и координација спровођења, измена и допуна
поступка процене ризика
Процену отпочети даном доношења Одлуке о покретању поступка процене ризика,
дана 16.10.2019. год. , а завршити је до 30.11.2019. год.
У случају да дође до проглашења неког радног места за радно место са повећаним
ризиком, мора се ангажовати служба медицине рада ради утврђивања посебних
здравствених услова за то радно место. У упут за здравствени преглед наводе се
опасности и штетности преузете из Акта о процени ризика.
Евентуално спровођење додатно наведених активности је у обавези послодавца.
Извештавање о стању безбедности и здравља на раду, код послодавца, вршити на
редовним реферисањима - састанцима, а детаљне анализе актуелности овог Акта о
процени ризика вршити шестомесечно.
Евентуалне измене и допуне Акта о процени ризика, вршити на основу континуираног
праћења стања безбедности и здравља на раду код послодавца.
Поступак процене ризика мењати и допуњавати у складу са чл. 15 Правилника о начину
и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (Сл.Гл. РС, бр. 72/2006).

3. Списак процењивача ризика
Будући да код послодавца не постоје посебно изражене опасности и штетности по
здравље и безбедност запослених од професионалних обољења, повреда на раду и
телесних оштећења при извођењу радних операција у радном простору, одређује се
комбиновани тим за процену ризика.
Тим процењивача је :
1. Славољуб Милојевић, овлашћено лице за БЗР, Агенције „М СИСТЕМ”п.р.
2. Дејан Милојевић, предузетник „М СИСТЕМ”п.р.
3. Ана Николић, секретар Основне школе „ УЧИТЕЉ ТАСА“ Ниш.

4. Метода за вршење процене ризика
У поступку процене ризика, користиће се „Kinney“ метода.
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5. Начин прикупљања документације потребне за процену ризика
Приликом израде процене ризика, значајан акценат активности дати код прикупљања
информација од запослених код послодавца, јер су те информације од драгоценог значаја
за свеобухватан и успешан посао на процени.
Информације о опасностима и штетностима од запослених прикупљају сви чланови
процењивачког тима, путем разговора или упитника и уносе се у извештаје.
Одговорни процењивачи, односно лица која врше процену ризика, лично прикупљају
потребну документацију са подацима битним за посао процене ризика код послодавца.

6. Информисање и координација између процењивача ризика
Процењивачи ће се информисати о потребној документацији помоћу извештаја, на
састанцима, или телефоном, преко запослених радника, као и праћењем стварног
стања безбедности и здравља на раду код послодавца.
Координација између процењивача мора бити планска, синхронизована, мора се обављати
све време трајања процене и то на састанцима овог тима, са извештајима, поделом посла и
рационалном усклађивању активности свих чинилаца тима.

7. Ступање на снагу
Овај План ступа на снагу ОДМАХ после потписивања од стране наручиоца посла.
План урадио,

План одобрио,

-------------------------------(Славољуб Милојевић)

Наручиоц посла

М.П.
Датум 16.10.2019.

М.П.

---------------------------------------(Радмила Крстић )
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V МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
Модел процене нивоа ризика по методи Kinney врши се полазећи од разматрања:
- озбиљности последица које запослени трпи код појаве опасности и штетности,
- вероватноће појаве опасности и штетности, и
- учесталости појављивања опасности и штетности.
Ниво ризика се дефинише као призвод могуће штете (последице), вероватноће и учесталости:
Р=П+В+У
(Р – ниво ризика, П – последица, В – вероватноћа, У – учесталост)
Критеријум последице (П) се рангира од 1, као најмање, до 10, коју сматрамо катастрофалном.
Приказ је дат у следећој табели:

ПОСЛЕДИЦЕ - П
РАНГ
1
2
3
6
10

ОПИС КРИТЕРИЈУМА
Maле - Болест,повреда која захтева прву помоћ и никакав други третман
Знатне - медицински третман од стране доктора
Озбиљне-инвалидност или озбиљна повреда са изгубљеним данима
хоспитализацијом
Веома озбиљне-појединачна несрећа са смртним исходом
Катастрофалне-вишеструки смртни исход

и

Критеријум вероватноће (В) се рангира од 0,1 – једва вероватна, до 10 која се сматра извесном,
предвидљивом.
Приказ је дат у следећој табели:
ВЕРОВАТНОЋА - В
РАНГ ОПИС КРИТЕРИЈУМА
0,1
Једва појмљиво
0,2
Практично невероватно
0,5
Постоји , али само вероватно
1
Мала вероватноћа, али могућа у ограниченим случајевима
3
Мало могуће
6
Сасвим могуће
10
Предвидиво, очекивано
Критеријум учесталост (У) се рангира од – ретко (годишње) (1), до трајно - континуирано (10).

Приказ је дат у следећој табели:
РАНГ
1
2
3
6
10

УЧЕСТАЛОСТ (излагање опасности)- Ф
ОПИС КРИТЕРИЈУМА
Излаже се ретко (годишње)
Излаже се месечно
Излаже се недељно
Излаже се дневно
Излаже се трајно,континуално
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Ниво ризика (Р) се рангира од прихватљивог, незнатног – ниво I , па све до екстремног,
недопустивог – ниво V, који изискује прекид радне активности и хитно предузимање мера.
Рангирање нивоа ризика приказује следећа табела:
УКУПНА
ОЦЕНА

НИВО РИЗИКА

0,1-20

Прихватљив
(незнатан)
I

21-70

Мали
(допустив)
II

71-200

Умерен
III

201-400

Висок
(знатан)
IV

преко
400

Екстремни
(недопустив)
V

АКЦИЈА
Не захтева се никаква акција.
Нема потребе за додатним активностима при управљању операцијом.
Може се размотрити економски исплативије решење или унапређење
без додатних улагања. Потребно је пратити ситуацију, како би
поседовали информације о спровођењу прописаних активности.
Решити га редовном процедуром-радним упутством
Потребно је уложити напор како би се смањио ризик, али трочкови
превенције морају бити пажљиво планирани и ограничени до извесног
нивоа. Потребно је дефинисати рок за спровођење унапређења. Код
оних догађаја код којих могу наступити изуѕетно опасне последице,
потребно је додатно проверити вероватноћу настанка таквог догађаја
како би се дефинисао потребан ниво активности на ублажавању
ризика.
Потребне мере – Морају се утврдити одговорности руководства.
Несме се започети са датом активношћу док ниво ризика не буде
снижен. Могу бити потребна додатна средства како би се ризик
смањио. Ако се ризик односи на све започете активности, потребно је
предузети хитне акције на смањењу нивоа ризика.
Потребна хитна реакција од стране вишег руководства. Захтевати
побољшање од првог претпостављеног.
Активност несме бити започета, ни настављена, све док се ниво ризика
не смањи. Ако ни улагањем неограничених средстава није могуће
смањити ниво ризика, активност мора остати забрањена.
Прекинути активност. Потребна моментална акција од стране
највишег руководства.

Процена нивоа
ризика

Класификација нивоа
ризика

Карактеризација
ризика

РI

Занемарљиво мали ризик

Прихватљив ризик

Р II

Мали ризик

Прихватљив ризик

Р III
Р IV
РV

Средњи ризик
Висок ризик
Екстремно висок ризик

Повећани ризик
Неприхватљив ризик
Неприхватљив ризик

На основу утврђених чињеница, приступа се непосредној процени ризика за радно место. Сачињава се листа
опасности и штетности и врши процена ризика.
У овој листи, опасности и штетности се групишу по врсти и природи.
Ради лакшег препознавања опасности и штетности, Правилник о начину и поступку процене ризика на
радном месту и у радној околини груписао је све познате опасности и штетности у 39 категорија.
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Шифре Опасности и штетности
Механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад
01 Недовољна безбедност због ротирајућих делова
01 Недовољна безбедност због покретних делова
02 Слободно кретање делова који могу нанети повреду запосленом
02 Слободно кретање материјала који могу нанети повреду запосленом
03 Унутрашњи транспорт, 03 Кретање радних машина
03 Померање одређене опреме за рад
04 Коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или пожар
05 Немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада
05 Изложеност затварању, 05 Изложеност поклапању,
05 Изложеност механичком удару
06 Други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
07 Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени долази у додир, а које имају
оштре ивице рубове, шиљке, грубе површине, избочене делове, и сл.)
08 Рад на висини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду
08 Рад у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду
09 Рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више фиксираних делова, између
покретних делова или возила, рад у затвореном простору који је недовољно осветљен или проветраван)
10 Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине)
11 Физичка нестабилност радног места
12 Могуће последице или сметње услед обавезне употребе СЛЗ
13 Утицаји услед обављања процеса рада коришћењем неодговарајућих или неприлагођених метода рада
14 Друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места и начином рада
(коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду која оптерећују запосленог, и сл.)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
15 Опасност од директног додира са деловима електрo инсталације и опреме под напоном
16 Опасност од индиректног додира
17 Опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталације (прегревање, пожар,
експлозија, електрични лук или варничење, и др.)
18 Опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења
19 Опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања
20 Друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем електрич. енергије
Хемијске штетности, прашина и димови
21 Хемијске штетности , 21 Прашина , 21 Димови
Физичке штетности (бука и вибрације)
22 Бука , 22 Вибрације
Биолошке штетности
23 Бактерије, 23 Гљивице, 23 Паразити, 23 Вируси, 23 Друге биолошке штетности
Штетни утицај микроклиме
24 Висока или ниска температура, 24 Висока или ниска влажност
24 Велика брзина струјања ваздуха
Штетни утицај осветљености
25 Недовољна осветљеност, 25 Превелика осветљеност 25 Блештање
Физичке штетности (зрачење)
26 Топлотно зрачење, 26 Јонизујуће зрачење, 26 Нејонизујуће зрачење
26 Ласерско зрачење, 26 Ултразвучно зрачење
Штетни климатски утицаји
27 Рад на отвореном
Штетности које настају коришћењем опасних материја
28 Штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, транспорту, паковању,
складиштењу или уништавању
29 друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да буду узрок повреде на раду
запосленог, професионалног обољења или обољења у вези са радом
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Штетности које проистичу из психофизиолошких напора
30 Напори или телесна напрезања - ручно преношење терета
30 Напори или телесна напрезања - гурање или вучење терета
30 Напори или телесна напрезања - дуготрајне повећане телесне активности и сл.
30 Напори или телесна напрезања - пењање и силажење
31 Нефизиолошки положај тела - дуготрајно стајање, седење - чучање и клечање, сагињање
Штетности које проистичу из психичких напора
32 Психолошка оптерећења - стрес , монотонија
33 Одговорност у примању и преношењу информација
33 Коришћење одговарајућег знања и способности 33 Одговорност у правилима понашања
33 Одговорност за брзе измене радних процедура 33 Интензитет у раду,
33 Просторна условљеност радног места 33 Конфликтне ситуације , 33 Рад са странкама и новцем
33 Недовољна мотивација за рад, 33 Одговорност у руковођењу
Штетности везане за организацију рада
34 Рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад) 34 Рад у сменама, 34 Скраћено радно време,
34 Рад ноћу 34 Приправност за случај интервенција
Остале штетности
35 Штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на шалтерима)
35 Штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на обезбеђењу)
36 Рад са животињама
37 Рад у атмосфери са високим притиском, 37 Рад у атмосфери са ниским притиском
38 Рад у близини воде, 38 Рад испод површине воде
39 Остале опасности, односно штетности

У следећим табелама дати су елементи за процену ризика по Kinney методи:

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Ниво ризика

Оцена ризика

Учесталост

Вероватноћа

Последица

Шифра
опасности
и штетности

Ред. бр.

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите
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VI - ОПШТИ ПРИКАЗ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
И ЗДРАВЉА НА РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА
1. Опис радног процеса
Делатност ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“ у Нишу је основно образовање и васпитање.
У школи се успостављају послови и радни задаци у складу са природом и организацијом
образовно-васпитне делатности и утврђује потребан број извршилаца који ће обезбедити
ефикасно извршавање програма образовно-васпитног рада.
Активности које се препознају у радним процесима Основне Школе су:
- Организациона проблематика школе којом се бави директор школе,
- Разредна и предметна настава које обављају учитељи и наставници,
- Активности стручних сарадника - педагога и психолога,
- Набавка и обрада књига и часописа, сарадња са ученицима од стране библиотекар,
нототекар, медијатекара,
- Припремање материјала за седнице, сређивање документације од стране секретара,
- Финансијски послови које обављају референт за финансијско рачуноводствене
послове и благајник,
- Одржавање уређаја и инсталације централног грејања и благовремено загревање
објекта за које је задужен ложач парних котлова - домар,
- Кување топлих напитака од стране помоћних радника,
- Одржавање зелених површина,
- Поправљање настале штете на школском инвентару, опреми,
- Одржавање хигијене у школским просторијама.
Делатност се обавља у просторијама на регистрованој адреси.
Процес рада у школи је у сталној промени места рада (учионице)и пауза (мали и велики
одмори)и могућности проветравања, па опасности и штетности није могуће
карактерисати физичко-техничким мерењима ( инструментална мерења не би на
адекватан начин осликала стање на анализираним радним местима ).
Природно осветљење у свим школама (па и овде) по правилу је увек добро (велики
светларници и прозорске површине карактеришу објекте овакве намене).
Процес рада је релативно једноставан и не садржи опасности , ни тежак физички рад, па
самим тим ни могућност настанка повреда и препознатљиве озбиљне ризике.
При оваквим радним процесима, опасности и штетности се налазе у оквирима психофизичких оптерећења.
У школи није вршено мерење услова – фактора радне средине, што је општа и уобичајена
пракса.
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2. Опис пословног простора
Основна школа “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У Нишу, налази се на адреси у улици Рајићевој бр. 24.
Спратност објекта је исказана кроз 5 (пет) спратова и 2 међуспрата – т.ј. као По + Пр + П1
+П2 +П3 (подрум, приземље и 3 спрата).
Што се тиче радног простора, школа наставу организује у учионицама и кабинетима, на
спортско-атлетским теренима око школе и у фискултурној сали.
Поред наведених просторија, у школи распознајемо и потребне просторије за смештај
руководства школе и школске администрације, као и наставног (радника и сарадника),
техничког и помоћног особља, а ту је и кухиња са трпезаријом, котларница- подстаница,
библиотека са медијатеком и зубна ординација.
Школа поседује неколико улаза у комплекс зграда, и то: за запослене, посетиоце школе и
ученике - са градске улице и из школског дворишта.
Објекти школе су изграђени од армирано-бетонске конструкције, са испуном од цигле,
коришћеном и за спољашње и за унутрашње зидове. Објекти су наменски, стабилни,
урађени од материјала који задовољавају прописе за такву врсту објеката. Завршна
обрада фасаде је изведена делимично малтерисањем, а делимично фасадном циглом.
Кров школе је класични, покривен црепом, на дрвеном кровном покривачу – снабдевен је
олуцима за одбацивање воде од зидова, као и постављеном громобранском инсталацијом.
Као комуникација између спратова, у школи се користе 2 (два) степеништа.
Под по ходницима је урађен у терацу.
Осветљење у ходницима и ученичким просторијама је комбиновано: природно и
вештачко, изведено са флуоцевима - неонкама .
Вентилација се врши природним путем.
Зграда школе је противпожарно обезбеђена хидрантском мрежом и ПП апаратима типа С за гашење пожара сувим прахом. Простор у школи и око школе обезбеђен је
унутрашњим и спољашњим видео надзором.
Грејање ходника, учионица, кабинета, фискултурне сале и свих осталих радних и
помоћних просторија је изведено везом на градски систем грејања, везом преко
подстанице, која је смештена у сутерену објекта.
Санитарни чворови ( као комбинација наставничког и ученичког – мушког и женског) су
урађени у довољном броју. Подови у њима су од керамичких плочица.
У оквиру комплекса школе, као дограђени објекат, са улазом на првом међуспрату, налази
се велика фискултурна сала са пратећим свлачионицама, која служи за разне спортове.
Под у фискултурној сали је паркет.
На другом међуспрату налази се врло велика свечана сала, до које се долази ходником са
другог спрата. По потреби, она може да се покретним зидом прегради у 2 мање просторије
– које могу бити коришћене као учионице
Кухињско трпезаријски блок је смештен у делу сутерена – у њему, на пословима издавања
хране, раде запослени другог послодавца.
Постоје и 2 просторије у којима су смештене кафе кухиње ( у делу сутерена, као и на крају
ходника приземља ), опремљене уобичајеном опремом ( решо, мали бојлер, судопера,
висећи делови).
Просторија стоматолога налази се на трећем спрату - у њој ради запослени дома здравља.
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Инсталације у објектима:
-

Електричне инсталације ниског напона (електричног осветљења, монофазних и трофазних
прикључница, електро-инсталација кухиње, електро-инсталација котларнице),
Телефонске инсталације,
Инсталације спољашњег и унутрашњег видео надзора,
Инсталације водовода и канализације,
Инсталација подстанице централног грејања, и
Хидрантска мрежа

Опрема за рад која се користи у процесу рада:
-

-

Послодавац поседује Опрему за рад која према Правилнику о поступку прегледа и испитивања
опреме за рад и испитивања услова радне околине „Сл. Гласник РС“ 94/2006 и 108/2006 подлеже
периодичним прегледима и испитивањима – запослени на пословима домара користи комбиновану
столарску машину.
Поред ње, за радове поправки и одржавања објекта, опреме и инсталација, домар користи следеће
алате и опрему за рад:
Радни сто, стега,
Ситни и крупни ручни алат ( шрафцигер, одвијач, чекић, клешта, скалпел, маказе, мотика, лопата,
крамп, грабуље, секира и сл.),
Ручни електро алат. ел. бушилица, ел. брусилица, тоцило.
Апарат за електролучно заваривање,

Конструкције и објекти за колективну БЗР, опис, намена и коришћење:
-

-

Напајање радног простора електричном струјом врши се напојним каблом од трафо станице до
главног разводног ормана за цео објекат , из кога се напајају сви делови радног простора, а преко
спратних разводних табли.
Све остале уграђене инсталације су изведене према стандардима,
Број и распоред санитарних чворова задовољава потребе запослених и ученика у објекту,
Постоје простори намењени за одлагање одела – гардеробе.

Помоћне конструкције и објекти:
-

Послодавац не поседује помоћне конструкције и објекте, које се привремено користе за рад и
кретање запослених.

3. Организација рада
ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“ у Нишу, поседује сопствени Правилник о организацији и
систематизацији послова и радних задатака.
Снимак организације рада послодавца садржи : Послове, називе и локацију радних места где
се обављају послови, као и услове за заснивање радног односа. Непосредним увидом и
консултацијама са запосленима, утврђено је да фактичко стање обављања послова и радних
активности на радним местима одговара систематизацији послова утврђених у акту о
организацији и систематизацији послова и радних задатака.
Нема запослених млађих од 18 година, а ни инвалида рада.
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Радно време:
-

Рад се одвија у две смене,
Радна недеља траје 5 дана,
Радно време на недељном нивоу се уклапа у прописаних 40 сати рада .
Прековремено се ради врло ретко, и то само по указаној потреби.

-

У току радног времена организује се пауза за топли оброк у трајању од 30 минута,
Петодневна радна недеља, стандардно даје слободне дане у суботу и недељу.
Наставно особље користи годишњи одмор и одсуства организовано т.ј. истовремено за време
летњих, зимских и осталих распуста,
Ваннаставно особље годишњи одмор користи по појединачним захтевима запослених, а по одобрењу
директора школе.

-

-

-

Одмори и одсуства:

Подаци о повредама на раду:

У задње три године десила су се 4 (четири) повреде на раду – 2 на путу између посла и куће и 2 за
време одвијања радног процеса (наставе).

Подаци о професионалним обољењима:

У задње три године није било професионалних обољења.

Подаци о болестима у вези са радом:

У задње три године није било болести у вези са радом.

4. Постојеће стање БЗР
Ради препознавања и утврђивања стања безбедности и здравља на радном месту и у
радној околини, извршен је увид у постојећу документацију (стручни налази, Извештаји и
сл.) и у фактичко стање, те је утврђено следеће:
-

-

Важећи стручни налази:
Школа не поседује стручне налазе о извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад
или услова радне средине.
Теоријско и практично оспособљавање за БЗР:
Школа поседује доказе о оспособљавању за безбедан и здрав рад.
Теоријско и практично оспособљавање за ЗОП:
Школа поседује доказе о оспособљавању за област заштите од пожара.
Подељена Упутства за безбедан рад:
Школа поседује доказе о подељеним Упутствима за безбедан рад у школама.

Заштита од пожара:
-

У објектиу је изведена унутрашња хидрантска мрежа – која је у функцији и која се редовно
контролише на исправност и притисак воде у мрежи.
Сви објекти школе су опремљени потребним бројем против-пожарних апарата, типа С ( са
сувим прахом ), као и са угљен диоксидом.

Средства за рад

У погледу опремљености школе канцеларијским и школским намештајем опште намене, стање је
задовољавајуће.
Инвентар одговара хигијенским, дидактичким и естетским захтевима за извођење наставе.
Што се тиче опремљености наставним средствима, како општим тако и уско стручним, она је
такође задовољавајућа.
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Средства и опрема за личну заштиту на раду
Преглед средстава личне заштите на раду дат је у прилогу на крају Акта.
Сировине и материјали који се користе
-

Основни канцеларијски материјал: папир, фасцикле, свеске, селотејп траке, спајалице,
муниција за хефталице, хемијске и графитне оловке, фломастери, коректур лак и сл.
Средства за одржавање хигијене: сапун, течни сапун, тоалет-папир, хемијска средства за
чишћење и одржавање санитарних чворова, средство за прање подова, прашак за прање
рубља, течност за прање судова, разна дезинфекциона средства.
Креда, сунђер.

Отпад који се јавља у процесу рада

- комунални отпад,
- канцеларијски отпад,
Отпад који се јавља у процесу рада, после чишћења корпи за отпад и одлагања у контејнер,
периодично одвози јавно комунално предузеће.
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VII ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
ЗА КОНКРЕТНА РАДНА МЕСТА
На основу свега претходног приступамо процени ризика за конкретна радна места,
а по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ, т.ј. конкретно за следећа
радна места:
(РМ1): КАНЦЕЛАРИЈА – ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА (ДИРЕКТОР – ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА)
(РМ2): КАНЦЕЛАРИЈА – НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ (СЕКРЕТАР)
(РМ3): КАНЦЕЛАРИЈА – АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ (РЕФЕРЕНТ ЗА
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ - БЛАГАЈНИК)
(РМ4): КАНЦЕЛАРИЈА (ПСИХОЛОГ – ПЕДАГОГ – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК)
(РМ5): БИБЛИОТЕКА (БИБЛИОТЕКАР, НОТОТЕКАР, МЕДИЈАТЕКАР)
(РМ6): УЧИОНИЦА – НАСТАВНО ОСОБЉЕ (НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - НАСТАВНИК У
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ– НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ - ВАСПИТАЧ)
(РМ7): НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА (ЗБОРНИЦА)
(РМ8): КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ХЕМИЈЕ
(РМ9): КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
(РМ10): КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ИНФОРМАТИКЕ – ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
(РМ11): ФИСКУЛТУРНА САЛА (НАСТАВА - НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА)
(РМ 12): ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
(РМ 13): КАФЕ КУХИЊА
(РМ 14): ЧИСТАЧИЦА – ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
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Радно место 1 (РМ1): КАНЦЕЛАРИЈА – ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА (ДИРЕКТОР –
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА)
Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА”
У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
I смена од 0700-1500 са паузом од 30 минута
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном (канцеларија) и отвореном простору,
положај при раду је : седећи, стојећи и ходајући положај.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

1.

Коришћење
канцеларијског намештаја

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима

Повреде прстију- пригњечења.
Удари о столове и фиоке.

2.

Коришћење
канцеларијских машина

Посекотине, огреботине и мање
озледе.

3.

Обављање редовних
радних активности

Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира и сл.
машина
Површине које имају оштре ивице
(канцеларијски намештај, столови, врата
фиоке, и сл.)

Повреде од удара и закачињања

20
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Обилазак школског
простора: учионица,
кабинета, сале, ходника,
дворишта и сл.
Рад у канцеларији

Премештање, укључивање,
искључивање ел.каблова,
утичница и сл.
Коришћење електричних
уређаја
Фактори радне средине –
услови радног места
Стални контакт са другим
лицима
Рад у затвореној
просторији,
читање докумената
Праћење наставе у
природи

12.

Кретање унутар зграде
школе

13.

Ручно подизање или
померање терета у
канцеларији
Рад у канцеларији, рад са
рачунаром
Организација,
координација и
руковођење пословима
Обављање заједничких
послова и послова
управљања и руковођења
Обављање редовних
радних активности
Контакт са другим лицима
(ђацима, родитељима,
сарадницима,
подређенима)
Текући послови праћења
школских активности

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Просторна условљеност радног места

Повреде услед оклизнућа на
влажним подовима и клизавом
терену

Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
електричних каблова

Могуће тешке повреде са
могућим уганућима или
преломима костију

Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или електричних
уређаја под напоном
Хемијске штетности, прашина (удисање,
уношење у организам)
Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима – излагање
микроорганизмима
Оптерећење чула вида

Повреде изазване струјним
ударом – напон додира

Штетни климатски утицаји (рад на
отвореном, приликом рада са стручним
органима ван зграде школе.
Друге опасности које се појављују као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима
Напори или телесна напрезања,
померање или подизање терета,

Назеб, грип, механичке
повреде услед оклизнућа

Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење , стајање и ходање)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес)
Одговорност у правилима понашања

Оптерећење кичменог стуба

Одговорност у руковођењу
Штетности које прузрокују друга лица
(ђаци, родитељи, односи са сарадницима
и подређенима, односи у колективу
између подређених)
Остале опасности и штетности –
оптерећење услед праћења праћења
школских активности

Опекотине, повреде изазване
струјним ударом

Оболења респираторног тракта
Инфекције, грип, сезонске
епидемије и сл.
Оштећење чула вида.

Оклизнућа, пад са тежим
последицама
Оптерећење кичменог стуба

Ментални замор. Емоционално
оптерећење (повишени крвни
притисак и сл. болести)
Интелектуални и емоционални
напор за савладавање захтева
рада
Психосоматски поремећаји и
болести
Стрес као последица
конфликтних ситуација
Повећани психофизиолошки
захтеви и премореност
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Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.
4.

05
06
07
09

1
1
1
1

1
1
1
1

10
3
6
6

10
3
6
6

I
I
I
I

5.

10

3

0,5

6

9

I

6.

15

1

1

3

3

I

7.

16

1

1

3

3

I

8.

21

3

0,5

6

9

I

9.

23

3

0,5

6

9

I

10.

25

1

1

3

3

I

11.

27

1

1

10

10

I

12.

29

1

1

3

3

I

13.

30

1

1

10

10

I

14.

31

2

3

6

36

II

15.

32

2

3

6

36

II

16.

33

2

3

6

36

II

17.

33

2

3

6

36

II

18.

35

2

3

3

18

I

19.

39

2

3

3

18

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажљиво кретање
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
дезинфекција телефона и других интеркомуникацијских
апарата. Редовно чешћење и дезинфекција заједничких
просторија (зборнице, тоалети, и сл.)
Обезбедити равномерну светлост, како општу тако и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Одговарајућа лична заштитна опрема.
Користити улазе, излазе и пролазе који су одређени за ту
намену.
Редовно одржавање улаза, излаза, пролаза и
рукохвата у исправном стању.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор. Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама. Ефекти умањења кроз физичкорекреативне активности. Толеранција на неизвесност.
Јасно одређивање задатака и улога појединца.
Постављање реалних циљева и приорита.
Коришћење одговарајућих знања. Интелектуална вештина.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.
Адекватна селекција према активностима.Поседовање
вештине да се изабере особље које има способности везане за
активности.
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МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАНЦЕЛАРИЈА – ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА (ДИРЕКТОР – ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 2 (РМ2): КАНЦЕЛАРИЈА – НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ (СЕКРЕТАР)
Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА”
У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
I смена од 0700-1500 са паузом од 30 минута
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном (канцеларија) и отвореном простору,
положај при раду је : седећи, стојећи и ходајући положај.
3. Средства личне заштите - Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Коришћење
канцеларијског намештаја
Коришћење
канцеларијских машина
Обављање редовних
радних активности

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира и сл.
Површине које имају оштре ивице
(канцеларијски намештај, столови, врата
фиоке, и сл.)
Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
електричних каблова

Повреде прстију- пригњечења.
Удари о столове и фиоке.
Посекотине, огреботине и мање
озледе.
Повреде од удара и закачињања

4.

Рад у канцеларији

5.

Премештање, укључивање,
искључивање ел.каблова,
утичница и сл.

Могуће тешке повреде са
могућим уганућима или
преломима костију
Опекотине, повреде изазване
струјним ударом
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6.

Коришћење електричних
уређаја

7.

Фактори радне средине –
услови радног места
Рад у канцеларији
условљава стварање
нечистоће и прашине
Обављање радних и
дневних активности
Присутни фактори радне
средине
Рад у затвореној
просторији,
читање докумената
Кретање унутар зграде
школе

8.
9.
10.
11.
12.

Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или електричних
уређаја под напоном
Хемијске штетности, прашина (удисање,
уношење у организам)
Штетности, паре и прашине које се
стварају у канцеларији

Повреде изазване струјним
ударом – напон додира

Штетан утицај промаје у канцеларији

Здравствени проблеми

Штетан утицај микроклиме

Оболења респираторног тракта

Оптерећење чула вида

Оштећење чула вида.

Друге опасности које се појављују као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима
Оптерећење услед праћења и примене
прописа

Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.
Повећани психофизиолошки
захтеви рада за савладавање
интелектуалних оптерећења
Оптерећење кичменог стуба

13.

Текући послови радног
места

14.

Рад у канцеларији,
рад са рачунаром
Организација,
координација и
руковођење пословима
Обављање заједничких
послова

Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење , стајање и ходање)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес)
Одговорност у правилима понашања

Контакт са другим лицима
(ђацима, родитељима)

Штетности које прузрокују друга лица
(ђаци, родитељи, односи у колективу)

15.
16.
17.

Оболења респираторног тракта
Грип, сезонска епидемија и сл.

Ментални замор. Емоционално
оптерећење (повишени крвни
притисак и сл. болести)
Интелектуални и емоционални
напор за савладавање захтева
рада
Стрес као последица
конфликтних ситуација

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
07

1
1
1

1
1
1

10
3
6

10
3
6

I
I
I

4.

10

3

0,5

6

9

I

5.

15

1

1

3

3

I

6.

16

1

1

3

3

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
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7.

21

3

0,5

6

9

I

8.

23

3

0,5

6

9

I

9.

23

3

0,5

6

9

I

10.

24

1

1

3

3

I

11.

24

1

1

10

10

I

12.

29

1

1

3

3

I

13.

32

3

0,5

6

9

I

14.

31

2

3

6

36

II

15.

32

2

3

6

36

II

16.

33

2

3

6

36

II

17.

35

2

3

3

18

I

Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Обезбедити брзину струјања ваздуха од 0,2 м/сек. ради
обезбеђења здравих и угодних услова рада.
Дезинфекција просторија.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Обезбедити брзину струјања ваздуха од 0,2 м/сек. ради
обезбеђења здравих и угодних услова рада. Одржавање реда и
чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Обезбеђење добре вентилације – природне или вештачке, или
комбинацију ова 2 начина.
Обезбедити добро природно и вештачко осветљење. Такође,
обезбедити локално бочно осветљење столова.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза. Исправни
рукохвати.
Способност да се спроведу квалитетне активности везане за
радно место.
Едукација о последицама на кичмени стуб.
Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама. Ефекти умањења кроз физичкорекреативне активности. Јачање его-снаге.
Толеранција на неизвесност.
Способност писмене и усмене комуникације.
Остварицање механизма контроле.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Контрола над сопственим понашањем.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи " УЧИТЕЉ ТАСА " У НИШУ
радно место: КАНЦЕЛАРИЈА – НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ (СЕКРЕТАР)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 3 (РМ3): КАНЦЕЛАРИЈА - АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ (РЕФЕРЕНТ

ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ - БЛАГАЈНИК)

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
I смена од 0700-1500 са паузом од 30 минута
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном (канцеларија) и отвореном простору,
положај при раду је : седећи, стојећи и ходајући положај.
3. Средства личне заштите - Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

1.

Коришћење
канцеларијског намештаја

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима

2.

Коришћење
канцеларијског прибора

3.

Кретање у канцеларији
ради обављање редовних
радних активности

Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира , металне
касе, металног ормана.
Површине које имају оштре ивице
(канцеларијски намештај, столови, врата
фиоке, метална каса, метални орман, и
сл.), опасност од ударца.

Повреде прстију- пригњечења.
Удари и закачињања о ивице
столова и фиока.
Посекотине, огреботине,
пригњечења и мање озледе руке.
Повреде од удара и раздеротине
услед закачињања о ивице
наведених предмета
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4.

Рад у затвореном и
скученом канцел. простору

Просторна условљеност радног места ,
рад у затвореном простору

Гојазност. Фрустрација.
Опште слабљење организма.

5.

Обављање текућих
послова у канцеларији

Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.

6.

Укључивање,искључивање
каблова елект. струје.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја
Услови рада у канцеларији
- Фактори радне средине

Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
електричних каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или продужних елект.
каблова и уређаја под напоном
Хемијске штетности, прашина (удисање,
гушење, уношење у организам, продор у
тело кроз кожу, опекотине, тровање и сл.)
Штетности од паре и прашине које се
стварају у канцеларији

Алергија и надражај
респираторног тракта

7.
8.
9.

10.

Рад у канцеларији са
документацијом,
стварање нечистоће и
прашине
Држање и одлагање
отпада у канцеларији

Опекотине, повреде изазване
струјним ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.
Болести респираторног тракта
Грипозна стања,
сезонска епидемија и сл.

11.

Повећано струјање ваздуха
у канцеларији

Штетности од разних хемикалија које се
користе у канцеларијама, остаци од хране
и воћа које се баца у корпе
Штетности струјања ваздуха – промаје у
канцеларији

12.

Погоршање фактора радне
средине

Штетни утицаји микроклиме (штетност
од сувог ваздуха на респираторни тракт)

Слабљење организма, алергија ,
грипозно стање организма

13.

Лоша осветљеност радног
простора – природна и
вештачка
Kретање унутар пословног
простора

Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног читања докумената и лоше
осветљености
Опасности на степеништу, прилазима,
пролазима

Оштећење и замор чула вида и
општи замор организма

15.

Могући послови у
канцеларији

Последице по кичмени стуб.
Истегнућа и уганућа ногу, руку и
лумбалног дела

16.

Рад у седећем положају

17.

Свакодневне радне
процедуре

Напори или телесна напрезања
(премештање и коришћење
документације, свакодневни одлазак до
банке ради регулисања разних рачуна)
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење)
Психолошка оптерећења (стрес,
монотонија)

18.

Свакодневни захтеви рада
Одговорност у примању и
преношењу информација
од директора,

Коришћење одговарајућег знања и
способности, рад са странкама и новцем
Повећани психофизиолошки захтеви ,
мануелна и емоционална оптерећења и
премореност.

Психосоматски поремећаји
(повишен крвни притисак,
болести кардиоваск. система,
система за варење).

14.

Назеб, главобоља и сличне
потешкоће

Пад са последицама, истегнућа,
уганућа и лома костију

Последице по коштани систем , а
посебно на кичмени стуб
Замор, малаксалост, безвољност,
емоционална нестабилност.
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Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
07

1
1
1

1
1
1

10
3
6

10
3
6

I
I
I

4.

09

1

1

6

6

I

5.

10

3

0,5

6

9

I

6.

15

1

1

3

3

I

7.

16

1

1

3

3

I

8.

21

3

0,5

6

9

I

9.

23

3

0,5

6

9

II

10.

23

3

0,5

6

9

II

11.

24

1

1

3

3

I

12.

24

1

1

3

3

I

13.

25

1

1

3

3

I

14.

29

2

3

3

18

I

15.

30

2

3

6

36

II

16.

31

2

3

6

36

II

17.

32

2

3

3

18

I

18.

33

2

3

6

36

II

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Ментална спретност, психомоторне способности.
Оштрина вида, Осетљив слух, Комуникационе способности.
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
дезинфекција телефона и других комуникацијских апарата.
Корпе и друга средства за одлагање отпадака поставити у
довољном броју на више места.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Обезбедити брзину струјања ваздуха од 0,2 м/сек. ради
обезбеђења здравих и угодних услова рада.
Обезбедити одговарајући степен влажности ваздуха.
Обезбедити равномерну светлост, како општу тако и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Редовно одржавање и наменско коришћење улаза, прилаза и
пролаза. Исправни степенишни рукохвати.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Опрема за канцеларије треба да је конструисана према
антрпометријским мерама (висина и облик седишта,
подешавање нагиба, стабилност столице. Висина плоче стола
треба да је 70 цм. Адекватан одмор.
Едукација о последицама. Ефекти умањења кроз физичкорекреативне активности. Јачање его-снаге.
Толеранција на неизвесност.
Способност усмене и писмене комуникације.
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МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАНЦЕЛАРИЈА - АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ (РЕФЕРЕНТ ЗА
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ - БЛАГАЈНИК)

НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 4 (РМ4):

КАНЦЕЛАРИЈА (ПСИХОЛОГ – ПЕДАГОГ – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК)

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
I смена од 0700-1500 са паузом од 30 минута
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном (канцеларија) и отвореном простору,
положај при раду је : седећи, стојећи и ходајући положај.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

1.

Употреба канцеларијског
намештаја у току рада

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима

2.

Употреба канцеларијског
прибора

3.

Обављање текућих
послова у канцеларији

Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира , оштре
ивице папира.
Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете.

Повреде прстију - пригњечења.
Удари екстремитета о ивице
столова и фиока.
Посекотине, огреботине,
пригњечења и мање озледе руке.
Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.
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4.
5.

6.
7.

Рад у затвореном и
скученом канцеларијском
простору
Обављање текућих
послова у канцеларији
Укључивање,искључивање
и премештање каблова
електричне струје.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја

Просторна условљеност радног места ,
рад у затвореном простору
Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
електричних каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или продужних
електричних каблова и уређаја под
напоном
Хемијске штетности, прашина (удисање,
уношење у организам,......)

Гојазност.
Опште слабљење организма.
Фрустрација.
Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.
Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.

8.

Услови рада у канцеларији са
документима и прашина као
продукт обављања
свакодневних послова.

9.

Стални контакти са
другим лицима који
проистичу из радних
задатака
Рад уз неодговарајуће и
неуједначено осветљење
Учествовање у посебним
програмима рада у
природи, спортска
такмичења и сл.
Kретање унутар зграде

Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима (инфекције,
излагање микроорганизмима, сезонске
епидемије, грип и слична оболења).
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада у затвореном простору
Штетни климатски утицај ( повремени
рад на отвореном )

Инфекције, грипозна стања,
алергије, сезонска епидемија и
сл.

Опасности на степеништу, прилазима,
пролазима

Пад са последицама, истегнућа,
уганућа и лома костију

13.

Могући послови у
канцеларији

Последице по кичмени стуб.
Истегнућа и уганућа ногу, руку и
лумбалног дела

14.

Рад у седећем положају

15.

Свакодневне радне
процедуре

16.

Свакодневне радне
процедуре

17.

Свакодневне радне
процедуре

Напори или телесна напрезања
(померање, премештање и коришћење
документације, т.ј. терета), разна
оптерећења
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(монотонија)
Одговорност правилног просуђивања при
одређивању: психофизиолошких захтева
и могућности, помоћи ученицима у
складу са њиховим могућностима у
свакодневном раду, при избору
занимања, подстицање наставника на
коришћење савремених сазнања и учила.
Одговорност у примању и преношењу
информација

18.

Свакодневне радне
процедуре
(Свакодневни циљ радних
обавеза)

Одговорност у праћењу и проучавању:
структурирању и формирању оделења
једнаких интелектуалних могућности,
утврђивање посебних склоности ученика.

10.
11.

12.

Болести респираторног тракта

Замор чула вида и општи замор
организма
Утицај климатских услова и
топлотног зрачења на
организам

Последице на кичмени стуб
Замор, малаксалост, безвољност,
емоционална оптерећења.
Посебан ментални,
психомоторни и психосензорни
напор за савладавање захтева
рада.

Психофизиолошка оптерећења.
Ментално оптерећење које
захтева концентрацију и
меморисање информација.
Посебан ментални,
психомоторни и психосензорни
напор за савладавање захтева
рада.
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19.

Свакодневне радне
процедуре

20.

Остваривање сарадње са
родитељима ученика,
ученицима и наставним
особљем

Одговорност у праћењу и проучавању:
односа између ученика, између ученика и
професора, малолетничке деликвенције,
наркоманије и других негативних појава.
Штетности које прузрокују друга лица
(рад са ученицима, родитељима,
наставним особљем)

Посебан ментални,
психомоторни и психосензорни
напор за савладавање захтева
рада.
Стрес као последица могућих
конфликтних ситуација.

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
07

1
1
1

1
1
1

10
3
6

10
3
6

I
I
I

4.

09

1

1

6

6

I

5.

10

3

0,5

6

9

I

6.

15

1

1

3

3

I

7.

16

1

1

3

3

I

8.

21

3

0,5

6

9

I

9.

23

3

0,5

6

9

I

10.

25

1

1

3

3

I

11.

27

1

1

3

3

I

12.

29

2

3

3

18

I

13.

30

2

3

3

18

I

14.

31

2

3

6

36

II

15.

32

2

3

6

36

II

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Ментална спретност, психомоторне способности.
Оштрина вида,Осетљив слух,
Комуникационе способности.
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Дезинфекција телефона и других интеркомуникацијских
апарата. Редовно чишћење заједничких просторија(зборнице,
тоалети и сл.)
Обезбедити равномерну светлост: општу и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Ограничавање времена проведеног на отвореном када су
лоши временски – климатски услови.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза. Исправни
рукохвати.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Прилагођавање положаја тела при раду
Емоционална и психомоторна стабилност
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16.

33

2

3

6

36

II

17.

33

3

0,5

6

9

I

18.
19.

33
33

2
2

3
3

6
6

36
36

II
II

20.

35

2

3

3

18

I

Побољшање односа са сарадницима, развијање социјалних
односа и социјалне подршке. Јасно одређивање радне улоге и
елиминација конфликтних и нејасних ситуација. Поверење у
друге и сарадња са њима, административна вештина,
флексибилно понашање. Способност усмене и писмене
комуникације.
Коришћење стручности и осталих
способности.
Административна вештина. Способност усмене и писмене
комуникације.
Способност усмене и писмене комуникације.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о последицама. Ефекти умањења кроз физичкорекреативне активности. Јачање его-снаге.
Толеранција на неизвесност.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАНЦЕЛАРИЈА (ПСИХОЛОГ – ПЕДАГОГ – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 5 (РМ5):

БИБЛИОТЕКА (БИБЛИОТЕКАР, НОТОТЕКАР, МЕДИЈАТЕКАР)

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
не обавља се
не обављају се
не обављају се
I смена од 0700-1500 са паузом од 30 минута
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном простору (канцеларија) , ручно преношење књига
положај при раду је : седење, стајање и савијање.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.

3.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Одлагање или вађење –
узимање библиотечког
материјала.
Формирање библиотечке
документације

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима

Пригњечења прстију. Удари
екстремитета и закачињање о
ивице столова и фиока.
Посекотине, огреботине,
пригњечења, мање озледе.

Кретање у канцеларији
ради обављања текућих
радних активности

Коришћење хефталице (спајалице) и
зумбалице (бушилице) , оштре ивице
папира, опасност од посекотина и
огреботина.
Опасности од удараца о оштре ивице
фиока, врата, канцеларијског намештаја,
столова

Повреде од удара и раздеротине
услед закачињања о ивице.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Рад у затвореном и
скученом канцеларијском
простору
Обављање текућих
послова у библиотеци
Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја
Рад са документима у
радној просторији:,
фломастери, коректурлакови и сличне
супстанце, прашина, ...
Стални контакти са
другим лицима који
проистичу из радних
задатака
Рад уз неодговарајуће и
неуједначено осветљење
Могући послови у
библиотеци

12.

Рад у седећем положају

13.

Свакодневне радне
процедуре

14.

Свакодневни радни задаци

15.

Сарадња са ученицима и
наставним особљем

Просторна условљеност радног места ,
рад у затвореном простору
Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или уређаја под
напоном
Хемијске штетности, прашина (удисање,
уношење прашине у организам, прашине
са књига) .
Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима (инфекције,
излагање микроорганизмима, сезонске
епидемије, грип и слична оболења).
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада у затвореном простору
Напори или телесна напрезања
(померање, премештање и коришћење
документације, књига, т.ј. терета
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење, стајање и савијање)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(монотонија)
Одговорност у примању и преношењу
информација

Штетности које проузрокују друга лица

Могућа гојазност.
Опште слабљење организма.
Фрустрација.
Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.
Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.
Разна оболења респираторног
тракта

Инфекције, грипозна стања,
алергије, сезонска епидемија и
сл.
Замор чула вида и општи замор
организма
Последице по кичмени стуб.
Истегнућа и уганућа ногу, руку и
лумбалног дела
Последице на кичмени стуб и
коштани систем уопште.
Замор, малаксалост, безвољност,
емоционална оптерећења.
Психофизиолошка оптерећења:
интелектуално (ментално),
психомоторно (мануелна
спретност), и психосензорно
(концентрација).
Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.

Шифра
опасности
и штетности

Ред. бр.

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

05
06

1
1

1
1

10
3

10
3

I
I

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ

36
3.
4.

07
09

1
1

1
1

6
10

6
10

I
I

5.

10

2

3

3

18

I

6.

15

1

1

3

3

I

7.

16

1

1

3

3

I

8.

21

3

0,5

6

9

I

9.

23

3

0,5

6

9

I

10.

25

1

1

3

3

I

11.

30

2

3

6

36

II

12.

31

2

3

6

36

II

13.

32

2

3

6

36

II

14.

33

3

0,5

6

9

I

15.

35

1

3

3

9

I

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажљиво кретање
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Обезбедити равномерну светлост: општу и локалну.
Такође, треба обезбедити додатно локално бочно осветљење
радних површина.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор. Физичко – рекреативне активности.
Едукација о последицама. Толеранција на неизвесност.
Ефекти умањења кроз физичко-рекреативне активности.
Коришћење одговарајућих знања.
Интелектуална вештина.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: БИБЛИОТЕКА (БИБЛИОТЕКАР, НОТОТЕКАР, МЕДИЈАТЕКАР)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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УЧИОНИЦА – НАСТАВНО ОСОБЉЕ (НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –
НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ - НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ - ВАСПИТАЧ)

Радно место 6 (РМ6):

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
У 2 сменe – према распореду часова
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана десиле су се 2 (две ) повреде на раду – на путу између посла и куће.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном (канцеларија, учионице) и отвореном простору,
положај при раду је : дуготрајно стајање и седење.
3. Средства личне заштите Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.

4.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Употреба школског
намештаја у току рада.
Употреба школског
прибора
Кретање у радном
простору ради обављања
редовних радних
активности
Рад у затвореном и
скученом радном простору

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира .
Опасности од удараца о површине које
имају оштре ивице: фиоке, врата,
канцеларијски намештај, столови

Повреде прстију- пригњечења.
Удари о столове и фиоке.
Посекотине, огреботине, мање
озледе руке.
Повреде од удара и раздеротине
услед закачињања о ивице.

Просторна условљеност радног места ,
рад у затвореном простору

Могућа гојазност.
Опште слабљење организма.
Фрустрација.
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5.

Обављање текућих
послова у учионици

6.

Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја
Наставна активност у
учионици
Присутност говорне буке,

7.
8.
9.
10.

Извођење наставне
активности

11.

Извођење наставе у
затвореном простору –
учионици: читање,
прегледавање писмених
вежби, задатака и сл.
Извођење наставе у
природи и излети
Кретање унутар школске
зграде

12.

Опасности од спотицања од отворених
фиока, клупе, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или уређаја под
напоном
Прашина (удисање, уношење прашине
креде у организам) .
Физичке штетности: Бука, галама
ученика.
Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима (инфекције и
слична оболења).
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада у затвореном простору

Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.
Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.
Разне болести респираторног
тракта.
Нервне тешкоће, поремећаји
рада крвотока и сл.
Инфекције, грипозна стања.
Излагање микроорганизмима,
сезонске епидемије и сл.
Замор чула вида и општи замор
организма

Назеб, грип

14.

Могуће ситуације у току
извођења наставе

15.

Дуготрајно седење и
стајање за време наставе
Свакодневно праћење
рада, понашања,
склоности ученика и сл.

Штетни климатски утицаји (рад на
отвореном)
Друге опасности које се појављују, као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима
Напори или телесна напрезања
(померање или подизање терета),
разна оптерећења
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење и стајање)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)

Понављање истих послова

Недовољна мотивација за рад

Свакодневни смисао рада

Одговорност у примању и преношењу
градива и знања.
Одговорност у остваривању: плана и
програма, васпитног рада, слободних
активности, припреме ученика за
учествовање на такмичењима,
организовање друштвено-корисног рада,
осамостављање рада ученика.

13.

16.

17.
18.

Свакодневни циљ рада

19.

20.

21.

Сарадња са ученицима,
родитељима и
сарадницима на радном
месту.
Остваривање сарадње са
ученицима родитељима и
наставним особљем

Одговорност у правилима понашања.

Штетности које проузрокују друга лица.

Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.
Последице по кичмени стуб.
Истегнућа и уганућа зглобова и
лумбалног дела
Последице на кичмени стуб и
коштани систем уопште.
Повећање захтева рада могу да
доведу до губитка мотивације за
рад, незадовоњство послом и
сумња у испуњење захтева.
П психофизиолошка
оптерећења: стрес, губитак
мотивације за рад.
Психофизиолошка оптерећења,
интелектуална, ментална.
Посебан ментални,
психомоторни и психосензорни
напор за савладавање захтева
рада који узрокују стресне
ситуације и оболења
кардиоваскуларног система,
система за варење.
Обавезе које могу да доведу до
болести у вези са стресом на
радном месту
(кардиоваскуларне болести).
Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама.
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Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.
4.

05
06
07
09

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
6
10

3
3
6
10

I
I
I
I

5.

10

2

1

10

20

I

6.

15

6

1

3

18

I

7.

16

6

1

3

18

I

8.

21

3

0,5

6

9

I

9.

22

3

0,5

3

4,5

I

10.

23

2

1

10

20

I

11.

25

2

1

6

12

I

12.

27

3

0,5

2

3

I

13.

29

2

3

6

36

II

14.

30

2

3

3

18

I

15.

31

2

3

6

36

II

16.

32

3

0,5

6

9

I

17.

32

1

1

3

3

I

18.

33

2

3

6

36

II

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

19.

33

2

3

6

36

II

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Кретање у току рада.
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад.
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
могућим опасностима и последицама.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Обезбедити равномерну светлост: општу и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Ограничавање времена проведеног на отвореном када су
лоши климатски услови.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза.
Исправни рукохвати.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор. Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама. Ефекти умањења кроз физичкорекреативне активности. Јачање его-снаге.
Толеранција на неизвесност.
Толеранција на стрес.
Толеранција на неизвесност.
Способност усмене и писмене комуникације.
Коришћење стечене стручне и искуствене способности.
Сталне едукације и припремне наставе.
Стално проширење знања и праћење литературе и сазнања из
стручних области.
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20.

33

2

1

3

6

I

21.

35

2

1

3

6

I

Јасно одређивање задатака и улога појединаца.
Постављање реалних циљева и приоритета.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: УЧИОНИЦА – НАСТАВНО ОСОБЉЕ (НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ –
НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ - НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ - ВАСПИТАЧ)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 7 (РМ7):

НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА (ЗБОРНИЦА)

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1. Услови за заснивање радног односа
код заснивања радног односа
Оспособљавање
2. запосленог за
додатно оспособљавање (ЗОП)
безбедан и здрав рад
стручно оспособљавање
претходни
3. Лекарски прегледи
периодични
4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

У 2 сменe – према распореду часова
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
2. Општи захтеви радног места
положај тела : седење.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Употреба канцеларијског
намештаја
Употреба канцеларијског
прибора
Кретање у радном
простору зборнице
Обављање текућих
послова у канцеларији

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира .
Ударци о површине са оштрим ивицама:
фиоке, канцеларијски намештај, столови
Опасности од спотицања у канцеларији
од отворених фиока, телефонских и
електро каблова, могућност оклизнућа на
поду, саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или уређаја под
напоном

Повреде прстију- пригњечења.
Удари о столове и фиоке.
Посекотине, огреботине, мање
озледе руке.
Повреде од удара и раздеротине
услед закачињања о ивице.
Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.

Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја

Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.
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7.

Одмор у зборници

8.

Читање, прегледавање
вежби, задатака и сл.
Могуће ситуације у току
одмора

9.
10.

Биолошке штетности - контакт са другим
лицима -излагање микроорганизмима
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада у затвореном простору
Напори или телесна напрезања
(померање или подизање терета),
разна оптерећења
Штетности које проузрокују друга лица.

Односи у колективу

Инфекције, грипозна стања.,
сезонске епидемије и сл.
Замор чула вида и општи замор
организма
Последице по кичмени стуб.
Истегнућа и уганућа зглобова и
лумбалног дела
стресне последице.

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
07

1
1
1

1
1
1

3
3
6

3
3
6

I
I
I

4.

10

2

1

10

20

I

5.

15

6

1

3

18

I

6.

16

6

1

3

18

I

7.

23

2

1

10

20

I

8.

25

2

1

6

12

I

9.

30

2

3

3

18

I

10.

35

2

1

3

6

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад.
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Обезбедити равномерну светлост: општу и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА (ЗБОРНИЦА)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 8 (РМ8):

КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ХЕМИЈЕ

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
У 2 сменe – према распореду часова
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се обавља у затвореном простору (кабинет, учионице),
положај при раду је : дуготрајно стајање и седење.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.

4.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Употреба школског
намештаја у току рада.
Сређивање и формирање
документације радног
места
Кретање у радном
простору ради обављања
редовних радних
активности
Рад у затвореном и
скученом радном простору

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Коришћење хефталице(спајалице),
зумбалице(бушилице) папира .
Оштре ивице папира.
Опасности од удараца о површине које
имају оштре ивице: фиоке, врата,
канцеларијски намештај, столови

Повреде прстију - пригњечења.
Удари о столове и фиоке.
Посекотине, огреботине, мање
озледе руке.

Просторна условљеност радног места ,
рад у затвореном простору

Могућа гојазност.
Опште слабљење организма.
Фрустрација.

Повреде од удара и раздеротине
услед закачињања о ивице.
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5.

Обављање текућих
послова у кабинету

6.

Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја
Наставна активност у
учионици, кабинету и
коришћење хемијских
супстанци

7.
8.

Опасности од спотицања у кабинету од
отворених фиока, телефонских и електро
каблова, могућност оклизнућа на поду,
саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или уређаја под
напоном
Хемијске штетности, испарења, прашина
и димови (удисање, гушење, уношење у
организам, продор у тело кроз кожу) .

Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.

Нервне тешкоће,
поремећаји рада крвотока
и сл.
Инфекције, грипозна стања.
Излагање микроорганизмима,
сезонске епидемије и сл.

Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.
Оболења органа за дисање,
тровања.

9.

Стална присутност говорне
буке, нарочито у време
великих и малих одмора.

Физичке штетности: Бука, галама
ученика.

10.

Извођење наставне
активности и контакти са
ученицима, родитењима,
особљем
Извођење наставе у
затвореном простору са
неуједначеним
осветљењем
Извођење експеримента

Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима (инфекције,
излагање микроорганизмима, сезонске
епидемије и слична оболења).
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада у затвореном простору, са
дуготрајним читањем разних докумената

13.

Кретање унутар школске
зграде

14.

Извођење експеримента

Друге опасности које се појављују, као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима
Лом епрувете при формирању апаратуре

Опекотине, надражај слузокоже
органа за дисање, као и
слузокоже очију
Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.
Посекотине

15.

Најчешће дуготрајно
седење и стајање за време
извођења наставе
Свакодневне радне
процедуре

Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење и стајање)

Последице на кичмени стуб и
коштани скелет.

Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)

Повећани захтеви рада могу да
доведу до стреса, губитка
мотивације за рад, као и
незадовољства послом.

17.

Захтеви рада радног места

Одговорност у примању и преношењу
информација, коришћење одговарајућег
знања и способности, одговорност у
правилима понашања

18.

Остваривање сарадње са
ученицима родитељима и
наставним особљем

Штетности које проузрокују друга лица.

Посебан ментални,
психомоторни и психосензорни
напор за савладавање захтева
рада који узрокују стресне
ситуације и оболења
кардиоваскуларног система,
система за варење.
Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама.

11.

12.

16.

Штетности које настају коришћењем
опасних хемијских супстанци у раду

Замор чула вида и општи замор
организма
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Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.
4.

05
06
07
09

1
2
1
1

1
1
1
1

3
10
6
10

3
20
6
10

I
I
I
I

5.

10

2

1

10

20

I

6.

15

6

1

3

18

I

7.

16

6

1

3

18

I

8.

21

3

0,5

6

9

I

9.

22

3

0,5

3

4,5

I

10.

23

2

1

10

20

I

11.

25

2

1

6

12

I

12.

29

3

0,5

2

3

I

13.

29

2

3

6

36

II

14.

06

2

1

6

12

I

15.

31

3

1

6

18

I

16.

32

2

3

6

36

II

17.

33

2

1

10

20

I

18.

35

2

1

3

6

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Кретање у току рада.
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад.
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Пажљив избор методе рада – концентрација при раду.
Текућа вода и лавабои у кабинету.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
могућим опасностима и последицама. Место извора буке је
променљиво.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Редовно чишћење заједничких просторија(зборнице, тоалети
и сл.)
Обезбедити равномерну светлост: општу и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Општа и локална вентилација, проветравање просторије ,
пажљив рад.
Одређен простор за ризичне експерименте.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза. Исправни
рукохвати.
Пажљив рад, Епрувете и судове после експеримента опрати,
осушити и држати даље од ватре.
Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор. Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама. Ефекти умањења кроз физичкорекреативне активности. Јачање его-снаге.
Толеранција на неизвесност. Способност усмене и писмене
комуникације.
Јасно одређивање задатака и улога појединаца.
Постављање реалних циљева и приоритета.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.
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МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ХЕМИЈЕ
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 9 (РМ9):

КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
У 2 сменe – према распореду часова
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се већим делом радног времена обавља у затвореном простору,
положај при раду је : дуготрајно стајање и седење.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

1.

Употреба канцеларијског
намештаја у току рада.

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима

Повреде прстију- пригњечења.
Остале повреде тела.

2.

Рад у кабинету

Повреде прстију- посекотине и
раздеротине

3.

Рад у кабинету

4.

Рад у кабинету

Опасност од посекотина и раздеротина
употребом ручног алата: тестерице,
тестере
Опасност од убода и пригњечења
употребом ручног алата: клешта,
одвијачи, шила
Опасност од пада алата

Повреде прстију- убоди и
пригњечења
Повреде доњих екстремитета

48
5.

Рад у кабинету

Опасност од пада предмета обраде

Повреде доњих екстремитета

6.

Практичан рад у кабинету

Повреде од удара и раздеротине
услед закачињања о ивице.

7.

Практичан рад у кабинету

8.

Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
Рад на рачунару и
коришћење и других
електричних уређаја
Наставна активност у
кабинету

Опасности од удараца о површине које
имају оштре ивице: фиоке, врата,
канцеларијски намештај, столови за
практичан рад, алат и уређаји у кабинету
Опасности од спотицања у кабинету од
отворених фиока, телефонских и електро
каблова, могућност оклизнућа на поду,
саплитања о пале предмете
Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова
Опасност од индиректног додира на
кућишту рачунара или уређаја под
напоном
Прашина (метална, дрвена, пластична) штетности (удисање, уношење прашине у
организам) .
Физичке штетности: Бука, галама
ученика.

9.
10.
11.

Стална присутност говорне
буке, нарочито у време
великих и малих одмора

12.

Извођење наставне
активности

13.

Настава у затвореном
простору са неуједначеним
осветљењем
Кретање унутар школске
зграде

14.

Уганућа, раздеротине. Могуће
тешке повреде са евентуалним
преломима костију.
Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Повреде изазване струјним
ударом – напон додира.
Опекотине.
Разне болести органа за дисање

Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима (инфекције и
слична оболења).
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада у затвореном простору

Нервне тешкоће,
поремећаји рада крвотока
и сл.
Инфекције, грипозна стања.
Излагање микроорганизмима,
сезонске епидемије и сл.
Замор чула вида и општи замор
организма

Друге опасности које се појављују, као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима

Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.
Последице по кичмени стуб.
Истегнућа и уганућа зглобова и
лумбалног дела
Последице на кичмени стуб и
коштани систем уопште.

15.

Могуће ситуације у току
извођења наставе

16.

Дуготрајно седење и
стајање за време наставе

Напори или телесна напрезања
(померање или подизање терета),
разна оптерећења
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење и стајање)

17.

Свакодневно праћење
рада, понашања,
склоности ученика и сл.

Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)

Повећање захтева рада могу да
доведу до губитка мотивације за
рад, незадовоњство послом и
сумња у испуњење захтева.

18.

Образовање и васпитање
ученика

Одговорност у примању и преношењу
градива и знања.

Психофизиолошка оптерећења,
интелектуална, ментална.

19.

Остваривање сарадње са
ученицима родитељима и
наставним особљем

Штетности које проузрокују друга лица.

Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама.
Малтретирање , насиље.
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Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.

05

1

1

3

3

I

2.

05

1

1

3

3

I

3.

06

1

1

6

6

I

4.

06

1

1

10

10

I

5.

06

6

1

3

18

I

6.

07

2

3

6

36

II

7.

10

3

0,5

6

9

I

8.

15

3

0,5

3

4,5

I

9.

16

3

0,5

3

13,5

I

10.

21

2

1

10

20

I

11.

22

3

0,5

3

4,5

I

12.

23

2

1

10

20

I

13.

25

2

1

6

12

I

14.

29

2

3

6

36

II

15.

30

2

3

3

18

I

16.

31

2

3

6

36

II

17.

32

3

0,5

6

9

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Предмет обраде мора да буде правилно постављен на ради
сто, и то коришћењем одговарајуће стеге.
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ.
редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад.
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
могућим опасностима и последицама. Место извора буке је
променљиво и покретно.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Дезинфекција телефона и других интеркомуникацијских
апарата. Редовно чишћење заједничких просторија(зборнице,
тоалети и сл.)
Обезбедити равномерну светлост: општу и локалну.
Такође, обезбедити локално бочно осветљење столова.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза. Исправни
рукохвати.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор.
Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама и активностима за суочавање са
радним активностима и стресом.
Ефекти умањења кроз
физичко-рекреативне
активности.
Толеранција
на
неизвесност. Толеранција на стрес.
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18.

33

3

0,5

6

9

I

19.

35

2

1

3

6

I

Способност усмене и писмене комуникације.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 10 (РМ10):

КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ИНФОРМАТИКЕ – ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
У 2 смене – према распореду часова
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у периоду 2016.-2019.године није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у периоду од 2016.-2019.год. није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се већим делом радног времена обавља у затвореном простору (кабинет),
положај при раду је : дуготрајно седење и стајање.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.

3.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Употреба канцеларијског
намештаја у току рада.
Настава у учионици кабинету

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Опасности које проистичу из услова рада
у кабинету – учионици, т.ј. канцеларији:
-спотицања о каблове,
-оклизнућа по поду,
-ударање екстремитета о отворене фиоке,
-радови у канцеларији (премештање,
подизање, и сл.)
Опасност од условљености радног места :
рад у затвореном простору

Повреде прстију- пригњечења.
Остале повреде тела.
Повреде прстију- посекотине и
раздеротине, пригњечења.
Могуће теже повреде услед пада,
са могућим преломима костију.

Извођење наставе у
кабинету

Мануелно и ментално
оптерећење
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4.

5.

Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
рад са рачунарима и
другим ел. уређајима
Присутност говорне буке,

6.

Рад са компјутерима –
тастатура, миш

7.

Извођење наставе у
простору са неуједначеним
осветљењем
Рад на рачунару са
коришћењем штампача

8.
9.
10.

Дуготрајно седење за
време извођења наставе
Могуће ситуације у току
извођења наставе

Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова. Опасност од индиректног
додира на кућишту рачунара или уређаја
под напоном
Физичке штетности: Бука, галама
ученика.
Штетности од запрљане компјутерске
тастауре – микробилошке штетности
(инфекције, сезонске епидемије)
Оптерећење чула вида услед дуготрајног
и сталног рада - гледања у монитор,
изазива умор.
Испуштање честица штетних хемијских
једињења из тонера штампача приликом
штампања
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
искључиво седећи положај )
Напори или телесна напрезања (ручно
померање, гурање или подизање терета),
разна оптерећења
Одговорност у примању и преношењу
градива и знања.

11.

Наставна активност у
кабинету

12.

Извођење наставне
активности у кабинету

Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)

13.

Остваривање сарадње са
ученицима, родитељима и
наставним особљем
Кретање унутар школске
зграде

Штетности које проузрокују друга лица.

14.

Друге опасности које се појављују, као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима

Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Нервне тешкоће, поремећ. рада
крвотока и сл.
Алергијске болести, грип, и сл.
Замор чула вида и општи замор
организма
Удисање честица је опасно по
здравље
Последице на кичмени стуб и
коштани систем уопште.
Последице по кичмени стуб.
Истегнућа лумбалног дела.
Психофизиолошка оптерећења,
интелектуална и ментална :
стрес, безвољност, монотонија
Губитак мотивације за рад,
незадовоњство послом , замор,
малаксалост, емоционалну
нестабилност.
Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама.
Малтретирање , насиље.
Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.

05

1

1

3

3

I

2.

07

2

3

6

36

II

3.

09

1

1

6

6

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Одржавање хигијене просторије – пода.
Каблове спровести у каналицама. Пажљив рад.
Ментална спретност и психомоторне способности.
Оштрина вида и осетљив слух. Комуникационе способности.
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4.

15

6

1

3

18

I

5.

22

3

0,5

3

4,5

I

6.

23

2

1

10

20

I

7.

25

2

1

10

20

I

8.

21

2

1

10

20

I

9.

31

2

3

6

36

II

10.

30

2

3

3

18

I

11.

33

2

3

3

18

I

12.

32

3

0,5

3

4,5

I

13.

35

2

1

3

6

I

14.

29

2

1

3

6

I

Редовна провера електричних водова, изолација, спојева,
утичница. Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
могућим опасностима и последицама. Место извора буке је
променљиво и покретно.
Лавабо са бојлером. Редовна дезинфекција тастатуре.
Хигијена руку – чисте руке.
Очи умити – испљускати хладном водом, а затим преко капака
ставити топли облог од чаја камилице.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Избегавање штампања већих количина материјала.
Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор. Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
Едукација о последицама и активностима за суочавање са
радним активностима и стресом.
Ефекти умањења кроз
физичко-рекреативне
активности.
Толеранција
на
неизвесност. Толеранција на стрес.
Способност усмене и писмене комуникације.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза. Исправни
рукохвати.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ИНФОРМАТИКЕ – ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 11 (РМ11):

ВАСПИТАЊА)

ФИСКУЛТУРНА САЛА (НАСТАВА – НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
обавља се
не обављају се
не обављају се
У 2 сменe – према распореду часова
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се већим делом радног времена обавља у затвореном простору - фискултурна сала; и делом на отвореном
простору ван зграде - игралишта у дворишту - када то временски услови дозвољавају,
положај при раду је : дуготрајно стајање и седење; трчање, истезање, чучање, скакање.
3. Средства личне заштите
Нису предвиђена

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

2.

Коришћење
канцеларијског намештаја
Извођење наставе

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Опасност од коришћења гимнастичких
справа: струњаче, вратила, козлића.

3.

Извођење наставе

Опасности од удараца о површине које
имају оштре ивице: фиоке, врата,
канцеларијски намештај, столови

Повреде прстију- пригњечења.
Удари о столове и фиоке.
Оклизнуће, пад са справа за
вежбање - могућа уганића,
ишчашења, ломови кости.
Повреде од удара, пригњечења,
посекотине и раздеротине услед
закачињања о ивице.

1.
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4.

Извођење наставе

5.

Извођење наставе

6.

Извођење наставе

7.

Укључивање,искључивање
и премештање
електричних каблова.
Извођење наставе

8.
9.

Стална присутност говорне
буке, нарочито у време
великих и малих одмора

10.

Извођење наставе

11.

Извођење наставе

12.

Извођење наставе на
отвореном – двориште
школе, у природи
Извођење наставе

13.
14.

Кретање унутар школске
зграде

15.

Свакодневни рад

16.

Свакодневни рад

17.

Свакодневни рад

18.

Свакодневни рад

19.

Свакодневни рад

Опасност од условљености радног места :
рад у затвореном простору сале
Могућност клизања или спотицања
(мокре или клизаве површине,
свлачионице, хигијенско-санитарног
чвора, кретање у сали за физичко
васпитање)
Штетан утицај услед обављања наставе
коришћењем оштећених справа и
неприлагођених метода рада
Опасност од директног додира
оштећених електричних и продужних
каблова
Прашина у сали за физичко васпитање и у
дворишту (удисање, уношење у
организам) .
Физичке штетности: Бука, галама
ученика.
Биолошке штетности при сталном
контакту са другим лицима (инфекције и
слична оболења).
Штетни утицаји микроклиме (висока или
ниска температура, влажност)
Штетни климатски утицаји (висока или
ниска температура, ветар)

Мануелно и ментално
оптерећење
Пад са могућим последицама
прелома костију

Психофизичка оптерећеност
изазвана неизвесношћу и
могућим последицама услед
рада на овакав начин - стрес
Опекотине, повреде са тешким
последицама изазване струјним
ударом
Разна оболења органа за дисање,
т.ј. респираторног тракта.
Нервне тешкоће,
поремећаји рада крвотока
и сл.
Инфекције, грипозна стања.
Излагање микроорганизмима,
сезонске епидемије и сл.
Назеби, прехладе, инфекције
Назеби, прехладе, инфекције.
Психички замор

Друге штетности које се појављују у
наставном процесу (истегнућа приликом
трчања и истегнућа са ученицима).
Друге опасности које се појављују, као
што су опасности на степеништу,
прилазима и пролазима
Напори или телесна напрезања (разне
дуготрајне повећане телесне активности)
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење и стајање, ходање, чучање и
клечање)

Психофизиолошкам оболења.
Оболења везана за рад.

Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)
Одговорност у примању и преношењу
информација, рад са ученицима,
коришћење одговарајућих способности и
знања, одговорност у правилима
понашања.
Одговорност у припреми ученика за
учествовање на такмичењима, васпитни
рад, усмеравање даровите деце и
едукација о важности спорта

Замор, малаксалост,
Емоционална нестабилност.

Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.
Осећај замора.
Слабљење воље за радом.
Последице на кичмени стуб и
коштани скелет уопште.

Посебан ментални,
психомоторни и психосензорни
замор.
Напор за савладавање захтева
рада који проузрокују стресне
ситуације и оболења
кардиоваскуларног система, као
и система за варење.
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20.

Сарадња са ученицима,
родитељима и односи са
сарадницима

Штетности које проузрокују друга лица.

Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама.
Насилно понашање.

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
07

1
1
1

1
1
1

3
10
6

3
10
6

I
I
I

4.

09

1

1

6

6

I

5.

10

2

3

6

36

II

6.

13

3

1

6

18

I

7.

15

3

1

6

18

I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

8.

21

3

0,5

3

4,5

I

9.

22

2

1

10

20

I

10.

23

2

1

10

20

I

11.

24

2

1

6

12

I

12.

27

2

3

3

18

I

13.

29

2

1

6

12

I

14.

29

2

3

6

36

II

15.

30

2

1

10

20

I

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Ефекти умањења кроз физичко-рекреативне активности.
Толеранција на неизвесност.
Редовна провера подова, чишћење и одржавање радних
површина. Пажљив рад.
Обезбедити сталну исправност справа за извођење наставе и
вежбање ученика.
Методе извођења наставе прилагодити узрасту ученика и
појединачним могућностима.
Ментална спретност и психомоторне способности.
Оштрина вида и осетљив слух. Комуникационе способности.

Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
могућим опасностима и последицама. Место извора буке је
променљиво и покретно.
Проветравање просторија. Дезинфекција просторија.
Одржавање реда и чистоће уз обавезно коришћење усисивача.
Дезинфекција телефона и других интеркомуникацијских
апарата. Редовно чишћење заједничких просторија(зборнице,
тоалети и сл.)
Утопљавање или расхлађивање зависно од услова рада.
Ограничавање времена проведеног на отвореном када су
лоши климатски услови
Добар распоред радних активности. Паузе при раду.
Користити наменски одређене улазе, прилазе и пролазе.
Редовно одржавање улаза, прилаза и пролаза. Исправни
рукохвати.
Едукација о последицама на кичмени стуб. Информисање и
обученост за радне операције са подизањем терета.
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16.

31

2

1

6

12

I

17.

32

3

0,5

6

9

I

18.

33

3

0,5

6

9

I

19.

33

3

0,5

6

9

I

20.

35

3

1

6

18

I

Исправна столица са подешавањем нагиба и висине наслона.
Адекватан одмор. Физичке- рекреативне активности.
Едукација о последицама и активностима за суочавање са
радним активностима и стресом.
Ефекти умањења кроз
физичко-рекреативне
активности.
Толеранција
на
неизвесност. Толеранција на стрес.
Способност усмене и писмене комуникације.
Јасно одређивање задатака и улоге појединца.
Постављање реалних циљева и приоритета.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: ФИСКУЛТУРНА САЛА (НАСТАВА – НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА)
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 12 (РМ12):

ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
не обавља се
не обављају се
не обављају се
Од 06,3о до 14,оо сати
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се већим делом радног времена обавља у затвореном простору (школска радионица и зграда школе), као и
отвореном (школско двориште)
положај при раду је : дуготрајно стајање, ходање и седење.
3. Средства личне заштите
видети у прилогу на крају акта

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Рад на поправљању
школског инвентара
Рад на поправљању
школског инвентара

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима
Опасности од пада предмета при
поправкама услед померања или
подизања
Коришћење ножа, скалпела, одвијача и
другог алата

Повреде прстију - пригњечења.
Удари о столове и фиоке.
Повреда доњих екстремитета –
прстију ногу

Рад на поправљању
школског инвентара

Удари, пригњечења, посекотине ,
раздеротине, убоди
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4.

Заваривање

Опасности од распрскавања шљаке

5.

Рад на одржавању зграде,
инвентара и дворишта
школе и рад у радионици

Површине (подови и све врсте газишта, оштре
ивице, грубе површине, избочени делови,
поломљене и покварене школске клупе и
столице, остали школски инвентар) са којима
запослени долази у додир

6.

Рад на одржавању зграде,
инвентара и дворишта
школе и рад у радионици
Рад у радионици

Рад на мердевинама, при поправци
прозора, врата, замена сијалица и други
повремени радови
Рад у затвореном ограниченом простору

Пад са висине резултира тежим
повредама: уганућа, ишчашења,
преломи костију
Опште слабљење организма,
Фрустрација

Рад на одржавању зграде,
кретање зградом и
двориштем
Одржавање инвентара
школе

Могућност клизања и падова (на поду
унутра, степеништу или напољу при
обиласку дворишта у зимском периоду
Могућност спотицања на отпадне дрвене
елементе на поду радионице, или на
месту поправке
Могуће последице или сметње услед
обавезне употребе средства или опреме
за личну заштиту на раду

Уганућа, ишчашења, преломи
костију

7.
8.
9.
10.

Коришћење Л.З.С.

11.

Укључивање,
искључивање и
премештање каблова
електричне струје
Употреба електричног
алата

12.
13.

Услови – параметри радне
средине

14.

Заваривање

15.

Услови – параметри радне
средине
Рад на отвореном
простору – у дворишту

16.
17.

Могући послови
преношења, гурања или
вучења терета

18.

Рад у седећем или
стојећем дуготрајном
принудном положају

19.

Свакодневне радне
процедуре

20.

Свакодневни радни задаци
Обимност дневних обавеза

Опасности од директног додира
оштећених електричних каблова
Опасности од индиректног додира
приликом коришћења електричне
бушилице и брусилице
Штетности од металне и дрвене прашине
при припреми подлоге за заштиту и
фарбање
Штетности при удисању пара заваривања
Неодговарајућа осветљеност – слабо
природно осветљење у радионици
Штетни климатски утицаји
проузроковани метеоролошким или
условима радне средине
Напори или телесна напрезања при
ручном преносу терета, као и осталим
текућим физичким пословима
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
седење и стајање, ходање, чучање и
клечање)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)
Одговорност у примању информација,

Улетање шљаке у очи,
Опекотине руку
Повреде узроковане ударом,
закачињањем, падом ( контузије,
раздеротине, уганућа, преломи
костију)

Пад са озледама – раздеротине и
уганућа
Психофизичко оптерећење које
узрокује повреде услед смањења
времена реакције, смањења
спретности и емоционалног
оптерећења
Опекотине и повреде са тешким
последицама
Струјни удар,
Опекотине на кожи
Болести респираторног тракта
Болести респираторног тракта и
болести крви.
Замор чула вида услед сталног
вештачког осветљења
Назеб , прехлада, инфекције и сл.
Последице на кичмени стуб.
Истегнућа и ушинућа лумбалног
дела
Последице на кичмени стуб и
коштани скелет уопште.
Замор, малаксалост,
Емоционална нестабилност.
Безвољност
Посебан ментални
(интелектуални), психомоторни
(мануелна спретност) и
психосензорни замор
(концентрација).
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21.

Свакодневни рад

Понекад могућ рад у сменама или
продужени рад

22.

Односи у школи

Остале штетности које могу да
проузрокују друга лица.

Болести које су резултат стреса
и у функцији структуре
личности
Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама због
насилног понашања другог лица
Хоризонтални или вертикални
мобинг.

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
06

1
1
1

1
1
1

6
3
6

6
3
6

I
I
I

4.

06

2

3

3

18

I

5.

07

3

1

6

18

I

6.

08

6

1

6

36

II

7.

09

2

1

6

12

I

8.

10

6

1

6

36

II

9.

10

2

1

6

12

I

10.

12

2

1

6

12

I

11.

15

6

1

6

36

II

12.

16

6

1

3

18

I

13.

21

3

0,5

6

9

I

14.

24

2

1

10

20

I

15.
16.

25
27

1
1

1
1

3
3

3
3

I
I

17.

30

2

1

6

12

I

18.
19.

31
32

1
1

1
1

3
3

3
3

I
I

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Користити заштитне маске.
Пажљиво обијање шљаке због могућности разлетања у очи.
Редовна провера газишта при силаску у дубину, као и провера
исправности гелендера.

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ.
Исправне мердевине са граничником за стабилност.
Ментална
спретност,
психомоторне
способности,
комуникацијске способности.
Оштрина вида , осетљив слух.
Редовна провера подова. Чишћење и одржавање радних
површина.
Пажљиво кретање и рад уз коришћење заштитних рукавица.
Сандучић за прву помоћ .
Правилно и наменски одабрана ЛЗС.
Провера изолација, спојева, утичница.
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Проветравање просторија.
Обезбедити природну или вештачку вентилацију, или
комбинацију ова два начина.
Обезбедити одговарајуће - хумано вештачко осветљење.
Употреба одговарајуће ЛЗС и ЛЗО.
Едукација о последицама на кичмени стуб.
Упознавање са правилима при ручном преносу терета.
Исправна столица.
Остварити механизме самоконтроле.
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20.

33

2

3

6

36

II

21.

34

2

1

6

12

I

22.

39

3

1

6

18

I

Јачање его-снаге.
Ограничење дужине рада у смени.
Захтеве сменског рада ускладити са могућношћу запосленог.
Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 13 (РМ13):

КАФЕ КУХИЊА

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1. Услови за заснивање радног односа
код заснивања радног односа
Оспособљавање
2. запосленог за
додатно оспособљавање (ЗОП)
безбедан и здрав рад
стручно оспособљавање
претходни
3. Лекарски прегледи
периодични
4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

У 2 (две) смене
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се већим делом радног времена обавља у затвореном простору (радни простор кухиње)
положај при раду је : дуготрајно стајање, савијање и чучање.
3. Средства личне заштите
-

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

У процесу рада припремање напитака и
одржавање радног места
при одлагању органског
кухињског отпада, на за
то предвиђено место
у току процеса рада

- приликом справљања напитака, може
доћи до пада и ломљења предмета
(тањира, чаша, флаша, шољица и др.)
Пад услед саплитања, клизања

-могуће повреде тела и
екстремитета и увиду
посекотина или убода
могућност лакших повреда,
уганућа или ломова

- влажне површине на кухињском поду
представљају потенцијалну опасност од
оклизнућа и пада
Може доћи до неконтролисаног контакта
запосленог са врелим површинама или
флуидима (рад са електричним
шпоретом, коришћење загрејане воде из
бојлера и сл.)

могуће повреде тела и
екстремитета

Редовне радне активности
на прању посуђа кафе
кухиње

Опекотине, опаротине.
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5.

6.
7.

Додир кућишта
електричних уређаја за
припрему напитака, прање
и чишћење простора
Укључивање и
искључивање уређаја, т.ј.
каблова електричне струје
- обављање послова у кафе
кухињи

Опасности од директног и индиректног
додира електричних уређаја под напоном

Струјни удар,
Опекотине на кожи

Опасности од директног додира
оштећених електричних каблова

Опекотине и повреде са тешким
последицама
-иритирање чула слуха
веома мале последице

8.

Радни услови – фактори
радне средине

- изложеност запосленог буци која
настаје при нормалном одвијању
активности
Штетни утицаји микроклиме (висока или
ниска температура, влажност, промаја)

9.

обављање послова у кафе
кухињи

- запослени обавља послове при
вештачком осветљењу

10.

у процесу рада-припрема и
послуживања напитака

Напори или телесна напрезања при
ручном преносу терета

11.

Нефизиолошки положај
тела

- послови се обављају искључиво стојећи
и у покрету

12.

- просечно оптерећење
напора пажње

- у процесу рада-припремање јела,
искоришћење намирница и што мањи
расход

13.

Свакодневни радни
захтеви

Одговорност за за непосредну и посредну
контролу хране, њену хигијенску и
здравствену исправност,
- адекватна количина и квалитет јела,
израда према нормативима

Оптерећење неизвесношћу и
последицама.
Стрес

14.

Свакодневни радни
захтеви

Мануелно оптерећење.
Смањење концентрације.
Стрес

15.

Накнадни – изненадни
послови

Одговорност за интензитет рада и
реализацију послова.
- контролисање набавке и потребних
залиха
Приправност за случај школских
прослава и свечаности

16.

Односи у колективу

Остале штетности које могу да
проузрокују друга лица.

Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама због
насилног понашања другог лица
Хоризонтални или вертикални
мобинг.

Назеби, прехладе, инфекције.
Иритација дисајних путева.
Главобоља
-могућ је мањи замор очију
занемарљиве последице
Последице на кичмени стуб.
Истегнућа и ушинућа лумбалног
дела
Последице на кичмени стуб и
коштани скелет уопште.
-могућ замор одређених група
мишића, мале последице
- могуће умор али не постоји
могућност нарушавања здравља
мале последице

Психофизичко и емотивно
оптерећење.

64

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.

02

1

1

6

6

I

2.

06

1

1

3

3

I

3.

10

2

1

6

12

I

4.

26

2

1

6

12

I

5.

15

2

1

10

20

I

6.

16

3

3

3

27

II

7.

22

3

0,5

3

4,5

I

8.

24

2

1

10

20

I

9.

25

2

1

6

12

I

10.

30

2

1

6

12

I

11.

31

2

3

3

18

I

12.

32

1

1

3

3

I

13.

33

2

3

6

36

II

14.

33

2

3

6

36

II

15.

34

2

1

3

6

I

Ограничење дужине рада у смени. Организовање потребног времена
за одморе према законској регулативи.

16.

35

6

1

3

18

I

Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.

Ред. бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћОспособљеност запосленог за безбедан рад
- Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
- СЛЗ
- одржавање хигијене радног места
- оспособљавање за безбедан рад
- СЛЗ
-пажљиво руковање са врелим средствима за рад
-пажљив рад и контрола температуре воде у бојлеру
Провера изолација, спојева, утичница (да нису оштећене
механички или термички).
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. апарата пре почетка рада.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
буком, т.ј. могућим опасностима и последицама.
Обезбедити природну или вештачку вентилацију за здраве и
угодне услове рада од 2 м/сек. , или комбинацију ова два
начина.
- извршити контролна мерења осветљености
- вршити редовну замену дотрајалих светиљки
- вршити редовно чишћење сенила
Едукација о последицама на кичмени стуб.
Упознавање са правилима при ручном преносу терета.
Опрема за рад кувара треба да буде прилагођена његовим
антропометријским мерама. Адекватан одмор.

Остварити механизме самоконтроле.
Административне и комуникационе вештине при пријему са
испоручиоцима хране за расподелу.
Свест о социјалној околини.
Организационе мере.
Побољшање радних услова.

65

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: КАФЕ КУХИЊА
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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Радно место 14 (РМ14):

ЧИСТАЧИЦА – ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Табела бр. 1 Захтеви радног места
1.

Услови за заснивање радног односа

2.

Оспособљавање
запосленог за
безбедан и здрав рад

3.

Лекарски прегледи

4.
5.

Радно време
Одступање од прописане организације рада

код заснивања радног односа
додатно оспособљавање (ЗОП)
стручно оспособљавање
претходни
периодични

по ПРАВИЛНИКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ
ТАСА” У НИШУ
обавља се
обавља се
не обавља се
не обављају се
не обављају се
У 2 сменe – 07,3о до 13,3о ( 13,3о – 20,оо)
не постоји

Табела бр. 2 Анализа повреда и анализа радне способности
1.Повреде на раду - у задњих годину дана није било повреда на раду.
2. Инвалиди – у задњих годину дана није било инвалида рада, нити на радном месту раде инвалиди рада.
3. Професионална обољења - нису утврђена
4. Обољења у вези са радом - нису утврђена
5. Запослени је способан за рад са пуним радним временом

Табела бр. 3 Опис радног процеса, опреме за рад и опреме и средстава за личну заштиту
1. Опис радног процеса
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “УЧИТЕЉ ТАСА” У НИШУ
2. Општи захтеви радног места
радне задатке обавља самостално (8 ч.),
рад се већим делом радног времена обавља у затвореном простору (радни простор школе), као и отвореном
(школско двориште)
положај при раду је : дуготрајно стајање, савијање и чучање.
3. Средства личне заштите
види прилог на крају акта

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 1.)
Препознавање могућих опасности и штетности
Ред.
бр.

1.
2.
3.

Радне активности

Могуће опасности и штетности

Могуће последице

Одржавање, чишћење и
коришћење
канцеларијског намештаја
Употреба прибора за рад

Изложеност затварању фиоке, врата,
поклапање ормарима

Повреде прстију - пригњечења.
Удари о столове и фиоке.

Коришћење метле, зогера, кофе,
ђубровника

Послови чишћења
просторија

Подови и све врсте газишта, површине са
којима запослени долази у додир а имају
оштре ивице - рубови клупа, столице и сл.

Пад услед саплитања са
последицама лакших повреда,
уганућа или ломова
Удари, пригњечења, посекотине ,
раздеротине, убоди.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Чишћење – брисање
прозора, врата исл.
Свакодневно чишћење
просторија школе
Свакодневно чишћење
просторија школе
Коришћење Л.З.С.

Рад на мердевинама.
Рад на висини
Рад у затвореном скученом простору

Додир кућишта
електричних уређаја
Укључивање,
искључивање и
премештање каблова
електричне струје
Чишћење просторија
школе

Опасности од директног и индиректног
додира електричних уређаја под напоном
Опасности од директног додира
оштећених електричних каблова

Стална присутност
говорне буке, нарочито у
време великих и малих
одмора
Чишћење просторија
школе – контакт са ђацима
и сарадницима
Радни услови – фактори
радне средине

Могућност клизања или спотицања
(мокре или клизаве површине)
Могуће последице или сметње услед
обавезне употребе средства или опреме
за личну заштиту на раду

Пад са последицама прелома
костију и зглобова.
Опште слабљење организма,
Фрустрација
Пад са последицама прелома
костију и зглобова.
Психофизичко оптерећење које
узрокује повреде услед смањења
времена реакције, смањења
спретности и емоционалног
оптерећења
Струјни удар,
Опекотине на кожи
Опекотине и повреде са тешким
последицама

Разна прашина и хемијске штетности при
употреби хемијских дезинфекционих
средстава
Физичке штетности: Бука, галама
ученика.

Оболења органа за дисање

Изложеност биолошким штетностима
при раду

Инфекције, грипозна стања.
Излагање микроорганизмима,
сезонске епидемије и сл.
Назеби, прехладе, инфекције.
Иритација дисајних путева.
Главобоља
Оклизнућа, пад са тежим
последицама : уганућа и
ишчашења зглобова.
Назеб , прехлада, инфекције,
општа слабост организма

Штетни утицаји микроклиме (висока или
ниска температура, влажност, промаја)

Нервне тешкоће,
поремећаји рада крвотока,
органа за варење, и сл.

Одржавање, чишћење
унутрашњости зграде
школе
Одржавање дворишта
школе

Опасности на прилазима, прелазима и
степеништу школе

16.

Могући послови при
чишћењу и одржавању
просторија

Последице на кичмени стуб.
Истегнућа и ушинућа лумбалног
дела

17.

Рад у погнутом и стојећем
положају
Свакодневни радни
захтеви

Напори или телесна напрезања при
ручном преносу терета (ручно
преношење кофе са водом), као и осталим
текућим физичким пословима
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно
стајање, ходање, савијање и клечање)
Напори при обављању одређених послова
који проузрокују психолошка оптерећења
(стрес, монотонија)
Одговорност у примању информација,

Одговорност у правилима понашања

Ментални замор

Одговорност за интензитет рада и

Мануелно оптерећење.

15.

18.
19.

Свакодневни радни
захтеви

20.

Свакодневни радни
захтеви
Свакодневни радни

21.

Штетни климатски утицаји
проузроковани метеоролошким
(рад на отвореном)

Последице на кичмени стуб и
коштани скелет уопште.
Замор, малаксалост,
Емоционална нестабилност.
Безвољност
Ментални, психомоторни и
психосензорни поремећаји.
Психосоматски поремећаји: Крвни
притисак, болести система за
варење, и сл.
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захтеви

22.
23.

24.
25.

реализацију послова.
Рад у сменама.
Приправност за случај школских
прослава и свечаности
Остале штетности које могу да
проузрокују друга лица.

Накнадни – изненадни
послови
Односи у школи

Чишћење просторија
школе
друге опасности које се
могу појавити
у вези са
карактеристикама радног
места и начином рада

Смањење концентрације.
Психофизичко и емотивно
оптерећење.

Контакт хемикалија за чишћење са
кожом и слузокожом
одлазак до поште и приликом разношења
писама - због непажње запосленог или
грешке других учесника у саобраћају,

Могуће конфликтне ситуације са
стресним последицама због
насилног понашања другог лица
Хоризонтални или вертикални
мобинг.
Контактни дерматит коже.
Повреде ока.

могући саобраћајни
повреде тела

удеси

и

Последица

Вероватноћа

Учесталост

Оцена ризика

Ниво ризика

1.
2.
3.

05
06
07

1
1
1

1
1
1

6
3
3

6
3
3

I
I
I

4.

08

2

3

6

36

II

5.

09

1

1

3

3

I

6.

10

2

3

6

36

II

7.

12

1

1

3

3

I

8.

15

2

1

10

20

I

9.

16

2

3

6

36

II

10.

21

3

1

6

18

I

11.

22

3

0,5

3

4,5

I

12.

23

3

0,5

6

9

I

Ред. Бр.

Шифра
опасности
и штетности

ПРОЦЕНА РИЗИКА (Табела 2.)
Вредновање ризика и утврђивање мера за отклањање или смањење ризика

Мере Заштите

Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Редовна провера газишта при силаску у дубину.
Средства личне заштите
Ментална
спретност,
психомоторне
способности,
комуникацијске способности.
Оштрина вида , осетљив слух.
Редовна провера подова.
Чишћење и одржавање радних површина.
Правилно и наменски одабрана ЛЗС.
Провера изолација, спојева, утичница (да нису оштећене
механички или термички).
Оштећене делове инсталација заменити исправним.
Провера заштите од напона додира – уземљење.
Визуелна провера ел. Апарата пре почетка рада.
Обезбеђење добре вентилације – природне и вештачке.
Изградња сопственог механизма за свесно суочавање са
буком, т.ј. могућим опасностима и последицама.
Проветравање просторија обезбеђивањем природне или
вештачке вентилације, или комбинацијом обе.
Дезинфекција просторија
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13.

24

2

1

10

20

I

14.

07

2

3

6

36

II

15.

27

2

3

3

18

I

16.

30

2

3

6

36

II

17.

31

2

3

6

36

II

18.
19.

32
33

1
3

1
0,5

3
6

3
9

I
I

20.

33

2

1

10

20

I

21.

33

2

1

10

20

I

22.

34

1

1

3

3

I

23.

35

3

1

6

18

I

24.

21

2

1

6

12

I

25.

14

6

1

3

18

I

Обезбедити природну или вештачку вентилацију за здраве и
угодне услове рада од 2 м/сек. , или комбинацију ова два
начина.
Пажња при раду, сандучић за прву помоћ
Ограничавање времена проведеног на отвореном када су
лоши климатски услови
Едукација о последицама на кичмени стуб.
Упознавање са правилима при ручном преносу терета.
Опрема за рад хигијеничара треба да буде прилагођена његовим
антропометријским мерама. Адекватан одмор.

Остварити механизме самоконтроле.
Способност усмене и писмене комуникације.
Побољшање социјалних односа.
Коришћење одговарајућег искуства и стечене вештине.
Организационе мере.
Побољшање радних услова.
Ограничење дужине рада у смени. Организовање потребног времена
за одморе према законској регулативи.

Развијање кохезионих односа и социјалне правде.
Едукација о мобингу – вертикалном и хоризонталном.
Заштитне гумене рукавице и радни мантил.
Пажљиво руковање са средствима за одржавање хигијене,
Професионалан однос према раду.
поштовање саобраћајних прописа

МИШЉЕЊЕ
На основу спроведеног поступка снимања организације рада, примењених мера
безбедности и здравља на раду, као и анализе радног места и процене фактора опасности
и штетности на радном месту и у радној околини, процењено је да се у:
Основној школи “ УЧИТЕЉ ТАСА “ У НИШУ
радно место: ЧИСТАЧИЦА – ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
НЕ УТВРДИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
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VIII ЗАКЉУЧАК
1. Радна места за која је извршена процена ризика
У О.Ш. " УЧИТЕЉ ТАСА " У НИШУ у изради Акта о процени ризика на радном месту и
у радној околини, сагледана су следећа радна места:

(РМ1): КАНЦЕЛАРИЈА – ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА
(ДИРЕКТОР – ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА)
(РМ2): КАНЦЕЛАРИЈА – НОРМАТИВНО ПРАВНИ
ПОСЛОВИ (СЕКРЕТАР)
(РМ3): КАНЦЕЛАРИЈА – АДМИНИСТРАТИВНО
ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ (РЕФЕРЕНТ ЗА
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ БЛАГАЈНИК)
(РМ4): КАНЦЕЛАРИЈА (ПСИХОЛОГ – ПЕДАГОГ –
СОЦИЈАЛНИ РАДНИК)
(РМ5): БИБЛИОТЕКА (БИБЛИОТЕКАР,
НОТОТЕКАР, МЕДИЈАТЕКАР)
(РМ6): УЧИОНИЦА – НАСТАВНО ОСОБЉЕ
(НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - НАСТАВНИК У
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ– НАСТАВНИК
ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ - ВАСПИТАЧ)
(РМ7): НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА
(ЗБОРНИЦА)
(РМ8): КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ХЕМИЈЕ
(РМ9): КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ТЕХНИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА
(РМ10): КАБИНЕТ (НАСТАВНИК) ИНФОРМАТИКЕ
– ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
(РМ11): ФИСКУЛТУРНА САЛА (НАСТАВА НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА)
(РМ 12): ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА
(РМ 13): КАФЕ КУХИЊА
(РМ 14): ЧИСТАЧИЦА – ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА
ХИГИЈЕНЕ

Мали – допустив ризик - II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II

Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II

Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
Мали – допустив ризик – II
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2. Радна места са повећаним ризиком
У О.Ш. " УЧИТЕЉ ТАСА " У НИШУ НЕМА радних места са повећаним ризиком.

3. Мере за смањење и отклањање ризика
У циљу предузимања одговарајућих мера за смањење ризика по безбедност и здравље
запослених, треба:
-

Обезбеђивати сталну техничку исправност опреме за рад,
Извршити проверу исправности т.ј. ефикасности заштите од електричне струје
(заштита од директног или индиректног додира делова под напоном),
Обезбеђивати попуњеност ормарића за прву помоћ,
Обезбеђивати запосленима адекватна средства личне заштите при обављању
радних задатака.
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IX Основе даљег управљања ризицима
1. Измене и допуне Акта о процени ризика

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној измени и допуни
након сваке колективне повреде на раду са смртним последицама, која се догоди на радном месту
и у радној околини код послодавца.
Овај Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже делимичним изменама и
допунама (у делу који се односи на одређено радно место и с њим повезана радна места), и то:
- у случају смртне или тешке повреде на раду;
- у случају појаве сваке нове опасности или штетности, односно промене нивоа ризика у
току рада;
- када мере које се утврде за спречавање, отклањање или смањење ризика нису одговарајуће
или не одговарају процењеном стању;
- када је процена заснована на подацима који нису ажурни;
- када постоје могућности и начини за унапређење, односно допуну процењених ризика.
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже потпуној или делимичној
измени или допуни и на основу наложене мере инспектора рада.

2. Провера ефикасности примене Акта о процени ризика

Провера ефикасности примене овог Акта о процени ризика врши се непрекидно, тако што се
проверава ефикасност спроведених мера и процењује успешност њиховог спровођења у погледу
отклањања и смањења ризика.
Проверу ефикасности примене Акта о процени ризика врши лице одређено за безбедност и
здравље на раду у ОСНОВНОЈ ШКОЛИ.
Ако у поступку провере ефикасности примене Акта о процени ризика лице за безбедност и
здравље на раду уочи његову неефикасност, предлаже корекцију тих мера.
Поступак спровођења корективних мера врши се изменама и допунама Акта о процени ризика.

3. Ступање на снагу

На све што није регулисано овом Актом или је регулисано супротно позитивним прописима,
примењиваће се одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа који регулишу
ову материју.
Овај Акт ступа 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.
Свако изношење и уступање другом лицу или коришћење овог Акта без дозволе директора
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ није дозвољено и сматраће се кршењем пословне тајне.
Ауторство над овим документом у смислу Закона о ауторским правима, задржава Агенција за
безбедност и здравље на раду „М СИСТЕМ” п.р. – Ниш.
У Нишу , ________________ 2019.

Директор
ОШ „ УЧИТЕЉ ТАСА ”
НИШ
-------------------------------(Радмила Крстић)
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X Изјава послодавца
На основу чл.14 Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној
околини, у име О.Ш. „ УЧИТЕЉ ТАСА ” НИШ
у О.Ш. „ УЧИТЕЉ ТАСА ”
Рајићева 24, НИШ

У Акту о процени ризика ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, утврђене су постојеће опасности и штетности,
процењени ризици од повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом и
дефинисане мере за њихово отклањање или смањивање.
У име ОСНОВНЕ ШКОЛЕ преузимам потпуну одговорност за реализацију предвиђених мера, према
утврђеним приоритетима.
Сви запослени и њихови представници, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и
другим специфичним актима из области безбедности и здравља на раду, дужни су да реализују
захтеве и мере из Акта о процени ризика.
Праћење и провера ефикасности примене Акта о процени ризика и функционисање система
безбедности и здравља на раду вршиће се непрекидно у процесу управљања свим ризицима.
Детаљне анализе и преиспитивање стања безбедности и здравља на раду вршити годишње.
Обавезујем се да ћу са закључцима из овог Акта упознати све запослене.

Директор
О.Ш. “ УЧИТЕЉ ТАСА “
НИШ
-------------------------------(Радмила Крстић)
Датум:

_____ 2019.

M.П.

