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ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ У СУДСКИМ ПРОЦЕСИМА 
Милан Радошевић ,1,2 

Резиме: Безбедност и здравље на раду представља област која се свакодневно унапређује и усавршава. 

Иако је наведена област прилично добро уређена у Републици Србији, наравно, са потребама за 

значајним и бржим усавршавање неких грана унутар саме области, често се дешава да послодавци који 

су обавезни да се придржавају одређених закона, правилника итд., то не чине. Чести епилог повреда на 

раду завршава се дуготрајним судским поступцима. Циљ овог рада јесте приказ потребне документације 

која се потражује од стране судких вештака и коју мора да поседује сваки послодавац када је реч о 

безбедности и здрављу на раду на радном месту и у радној околини. 

Кључне речи: безбедност и здравље на раду (БЗР), судски вештак, вештачење, судски процеси 

OBLIGATIONS OF THE EMPLOYER FROM THE OCCUPATIONAL 

SAFETY AND HEALTH ASPECTS IN JUDICIAL PROCEEDINGS 

Abstract: Occupational safety and health is an area that is being improved on a daily basis. Although this area is 

quite well regulated in the Republic of Serbia, it often happens that some employers, who are obliged to comply 

with certain laws, regulations, etc. are trying to avoid those regulations. The frequent epilogue of work-related 

injuries ends in lengthy court proceedings. The aim of this paper is the review and presentation of documentation 

required by expert witnesses that every employer must have when it comes to occupational safety and health in 

the workplace and work environment.  
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1. УВОД 

Опасност од повреде на раду представља пратећу појаву сваке људске делатности 

[1]. Повреде на раду последица су  најчешће неадекватних услова рада и радне средине 

а све чешће и самог људског фактора, те због тога, повреде на раду представљају веома 

значајан проблем модерног друштва [2]. Прегледом повреда на раду у Републици 

Србији, која су исказана у документу Управе за безбедност на раду за 2017. годину 

пријављено је 10.213 повреда на раду а могуће је закључити да постоји и одређен број 

непријављених повреда. Када се узме процентуални удео повреда на раду 

најзаступљеније повреде на раду су у сектору прерађивачке индустрије (23,81%), затим 

следе здравствена и социјална заштита са трговином на велико и мало (по 10,36%), 

саобраћај и складиште (8,71%) итд. [3]. Ако се погледа извештај за 2018. годину уочава 

се тренд пораста броја повреда у укупном износу од 10.404 повреда на раду [4] 

Повредом на раду, у смислу Закон о пензионом и здравственом осигурању Републике 

Србије, сматра се „повреда која се догоди у просторној, временској и узрочној 

повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран, проузрокована 

непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим 

променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама 

физиолошког стања организма“ [5]. Не тако ретко, повреде на раду представљају веома 

велики број судских спорова у судским процесима и судских вештачења [2] где се 

неминово поставља питање да ли послодавац поред свих обавеза дефинисаним 
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законским оквирима према запосленом поседује целокупну потребну документацију. У 

наставку рада дат је приказ потребне документације коју је послодавац дужан да 

поседује пре и након повреде на раду када дође до судског процеса и вештачења из 

области, без указивања на проблематику односно дубље детаљисање о потребној 

докуметацији везане за радна места која су посебно дефинисана правилницима у 

зависности од радних места (спремачица, електричар, рудар, виљушкариста, возач и 

сви остали). 

2. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА 

Након сваке повреде на раду која добија судски епилог, један од корака унутар 

судског процеса јесу и вештачења од стране судских вештака. Често се од судских 

вештака,  потражује одговор да ли је послодавац спровео све потребне мере заштите на 

раду у вези послова на којима је био ангажован повређени запослени. Како је сам 

задатак, овако дефинисан прилично широк појам, у овом раду ће се дефинисати део 

везан за потребну документацију коју мора да поседује послодавац. Једна од основних 

и почетних документација која је дефинисана у Члану 13, Закона о безбедности и 

здравља на раду јесте акт о процени ризика односно „Послодавац је дужан да донесе 

акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да 

утврди начин и мере за њихово отклањање и послодавац је дужан да измени акт о 

процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу 

рада“ [6]. Акт о процени ризика за радно место представља основни документ који 

обухвата анализу свих опасности и штетности на радном месту са превентивним 

мерама односно препорукама како одређену опасност и штетност држати под 

контролом. У пракси се судски вештаци најчешће суочавају са три случаја. Први случај,  

нарочито код „мањих“ послодаваца, јесте да исти уопште не поседују Акт о процени 

ризика, други случај јесте да послодавац поседује Акт о процени ризика али да није 

„ажуриран“ у складу са свим опасностима и штетностима на радним местима а у трећу 

групу сврставају се послодаваци који имају израђен Акт о процени ризика у складу са 

правилима струке. Неки од чинилаца који доводе до грешака приликом израде акта о 

процени ризика најчешће су: прво, послодавци често ангажују спољне сараднике, који 

понекада у неразумевању самог процеса рада израде Акт о процени ризика у којима 

нису обухваћене све опасности и штетности а друго, послодавци често занемарују и 

избацују из Акта о процени ризика одређене опасности и штетности које у циљу 

њиховог решавања доносе послодавцима одговарајуће финајсијске трошкове које желе 

да избегну а на штету запослених. 

Радно место са повећаним ризиком представља „радно место утврђено актом о 

процени ризика на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са овим законом, 

постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог“ [6]. Радна 

места за повећаним ризиком обухватају посебну документацију коју је послодавац 

потребан да поседује. Мора се нагласити да се поседовање одређене докуметнације и 

вођење евиденције исте а која ће бити детаљније описана у наставку се не односи само 

на радна места која су окарактерисана као радна места са повећаним ризиком. Поред 

Акт о процени ризика, који је већ укратко описан, потребно је да послодавац поседује и 

следећу документацију и води евиденцију о истој и то: 

1) евиденција радних места са повећаним ризиком – сва радна места која су 

окарактерисана као радна места са повећаним ризиком, по аутоматизму за собом 

повлаче многобројну осталу документацију која је везана за то радно место. Неке од 
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тих документација наведене су у наставку и оне морају да чине једну јединствену 

целину, односно, послодавац не може да поседује неку документацију а неку не. 

2) евиденција запослених распоређеним на радна места са повећаним ризиком и 

лекарским прегледима запослених у складу са прописима о безбедности и здрављу на 

раду – евиденција запослених на радним местима са повећаним ризиком мора да се 

води како би се у сваком тренутку знало ко од запослених сме да ради на радним 

местима са повећаним ризиком уз истовремено уредну евиденцију о редовним 

лекарским (претходном или циљаним) прегледима за те запослене. 

3) евиденција о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези 

са радом као и евиденција о пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, 

повреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна 

дана, професионалних обољења и опасних појава које би могле да угрозе безбедност и 

здравље запослених – евиденција о повредама која су настала на радним местима мора 

да се води како би се утврдило да ли је у ранијим периодима било истих или сличних 

повреда на раду на одређеном радном месту. Уколико се утврди да је на одређеном 

радном месту било „образаца понаваљања“ повреда на раду, проверава се да ли је 

послодавац односно лице за безбедност и здравље на раду спровело потребне мере 

(измена и допуна акта о процени ризика, нове превентивне мере итд.) да се наведене 

опасности и штетности сведу на најмању могућу меру. 

4) евиденцију о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад - једна од 

значајнијих обавеза послодавца јесте поседовање документације о стручној 

оспособљености запослених о свим опасностима и штетностима на радном месту. 

Обуку запослених врши послодавац о свом трошку и иста обухвата практични и 

теоријски део. Практични и теоретски део обуке треба да се обавља на самом радном 

месту. 

5) евиденцију о опасним материјама које користи у току рада – безбедносне листе 

(енг. Safety Data Sheets - SDS) представљају евиденцију која садржи све податке који 

морају бити јасни и сажети, а језик који се користи јасан, једноставан, прецизан, без 

сувишних речи, жаргона, акронима и скраћеница, односно такав да искључује сваку 

двосмисленост. Језик на којем је написана безбедносна листа мора уколико је потребно 

да се преведе на језик који је разумљив запосленом (за детаљнији преглед потребних 

мера када је у питању безбедносни лист видети закон ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 

88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015).  

6) евиденцију о извршеним прегледима и проверама опреме за рад - прегледи 

опреме врше се превентивно и периодично. О прегледима опреме за рад потребно је 

сачинити стручни налаз који поседује све податке о послодавцу и свеобухватне податке 

о опреми која подлеже прегледима (видети правилник "Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 

108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015). Периодични прегледи опреме за рад и израда 

новог стручног налаза мора да се врше најкасније у року од три године. 

7) евиденцију о извршеним испитивањима услова радне околине – прегледи услова 

радне околине врши се исто као и преглед опреме за рад – превентивно и периодично и 

о томе треба да се сачини стручни налаз. Испитивање која спадају под услове радне 

околине су: Испитивања обухватају: микроклиму (температура, брзина струјања и 

релативна влажност ваздуха); хемијске штетности (гасови, паре, димови и прашине); 

физичке штетности (бука, вибрације и штетна зрачења - осим јонизујућих зрачења); 

осветљеност и биолошке штетности. Периодични прегледи услове радне околине и 
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израда новог стручног налаза мора да се врше најкасније у року од три године од дана 

последњег испитивања. 

8) евиденција о издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду - 

евиденција о издатим средствима и опреми за лична заштитна средства представља 

следећи документ који је послодавац дужан да поседује. Наведена документација 

доказује да је запосленом дата на коришћење одговарајућа опрема за рад и лична 

заштитна средства која је у директној вези са Актом о процени ризика у којем је 

наведена тачно која опрема и лична заштитна средства морају да се користе за дато 

радно место. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Чести су случајеви да послодавци не посвећују адекватну пажњу када је реч о 

безбедности и здравља на раду. Тачније на свеобухватну документацију и евиденцију 

коју је потребно да уредно поседују и чувају. Циљ овог рада био је указивање на значај 

поседовања и уредног „одржавања“ документације од стране послодавца када је реч о 

аспекту безбедности и здравља на раду, јер често, када дође до повреда на раду, 

целокупан „случај“ добије и судски епилог. Само са целокупном и исправном 

документацијом послодавац може да докаже у судским процесима да је испунио 

обавезу према запосленом, односно, да у случају настанка повреде на раду због 

неуобичајених и непредвидивих околности које су изван контроле послодавца или због 

изузетних догађаја чије се последице упркос свим настојањима нису могле избећи, 

послодавац није одговоран у смислу закона о Закона о безбедности и здравља на раду 

[6]. 
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[6] Закон о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 - др. закон) 

 


