
15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

198 

 

 

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ РУКОВОДИЛАЦА У СИСТЕМУ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Синиша Додић1, Бојана Бајић2 

Резиме: Овај рад обухавата разматрање улоге руководилаца у систему безбедности и здравља на раду 

код послодаваца, са акцентом на јасне одговорности и линије комуникације за све субјекте. Систем 

безбедности и здравља на раду мора обезбедити јасну комуникацију између њених субјеката у циљу 

њихове спознаје о одговорности у свакодневном пословању. Не постоји равноправност одговорности 

између оних који дају смернице и креирају политику безбедности и здравља на раду и оних који су 

запослени да то прате. Увођење система управљања безбедности и здравља на раду и активније 

укључивање запослених у такве системе је од суштинске важности за остваривање идеала 

саморегулације безбедности и здравља на раду. Саморегулација и имплицитна потреба за системима 

управљања, као и активно укључивање запослених, препознато је и у значајној мери правно регулисано. 

Од увођења законских решења, безбедносни стандарди знатно су побољшани, али је пракса показала да 

је неопходно њихово даље унапређење. 

Кључне речи: послодавац, руководиоци, безбедност и здравље на раду, одговорности 

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MANAGERS IN THE 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM 

Abstract: This paper discusses the role of managers in the health and safety system of employers, emphasising 

clear responsibilities and lines of communication for all entities. The health and safety system must ensure clear 

communication between its subjects for them to understand their responsibilities in day-to-day operations. There 

is no equality of responsibility between those who provide guidelines and create policy and those who are 

employed to follow them. The introduction of a health and safety management system and more active 

involvement of employees in such systems are essential for achieving the ideal of self-regulation in occupational 

health and safety. Self-regulation and the implicit need for management systems, as well as the active 

involvement of employees, have been recognized and legally regulated to a large degree. Since the introduction 

of legal solutions, health and safety standards have been significantly improved, but practice has shown that 

further improvements are needed. 

Key words: employer, managers, occupational safety and health, responsibilities 

1. КОНТРОЛА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Као и све функције управљања у предузећима, тако и успостављање контроле и 

њено одржавање је пресудно за ефикасно управљање системом безбедности и здравља 

на раду, на шта руководиоци у предузећу (директори, руководиоци на вишем и 

средњем нивоу, линијски руководиоци) имају пресудну улогу. Руководиоци, посебно 

на хијерархијски вишим нивоима у предузећу, морају преузети проактивну одговорност 

за проблеме који могу довести до нарушавања безбедности и здравља запослених. 

Руководиоци морају надгледати спровођење безбедносне политике, при чему морају 

имати повратне информације и бити благовремено извештавани од стране за то 

именованих лица у систему безбедности и здравља на раду. 

Одговорности у систему безбедности и здравља на раду треба да се додељују 

линијским руководиоцима, при чему им стручна знања морају бити доступна, било 
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унутар или изван предузећа, како би им се помогло да испоштују прописане одредбе из 

области безбедности и здравља на раду. Сврха организације система безбедности и 

здрављa на раду је да искористи колективни ентузијазам, вештине и труд свих 

запослених, при чему руководиоци преузимају кључну одговорност и дају јасан правац 

активности у испуњењу тог циља. Кроз системе управљања у предузећу, фокус 

активност треба да је на превенцији повреда и нарушавања здравља запослених на 

раду, а не само на тражењу кривице појединца након што се инцидент већ догодио. 

Процедуре контроле система безбедности и здравља на раду треба да су део писане 

безбедносне политике, при чему је неопходно ускладити стандарде и поставити циљеве 

који повезују потребне резултате са конкретним задацима и активностима за које су 

појединци у предузећу одговорни. Као пример, може се одредити циљ да се једном 

недељно изврши инспекција/контрола на радном месту, путем претходно утврђене 

контролне листе и да се потом евентуалне неправилности на радном месту отклоне у 

року од три радна дана, а потом да се кроз периодичну или годишњу ревизију 

проверава да ли се поштовао дефинисан циљ, при чему ако није, да се утврде узроци 

истог. Запослени би требали бити одговорни за постизање договорених циљева кроз 

различите процедуре, као што су: 

• описи послова, који укључују и одговорности за безбедност и здравље на раду, 

• системи процене радног учинка, са сагледавањем доприноса сваког запосленог, 

• процедуре за решавање лоших перформанси система и 

• где је оправдано и примена дисциплинских поступака. 

Наведене процедуре су ефикасне само ако питања безбедности и здравља на раду 

постигну исти степен важности као и остала кључна питања управљања у пословању 

предузећа, при чему треба имати на уму чињеницу да је безбедан и здрав рад веома 

важан део каријере и личног развоја сваког запосленог (Masso 2015). 

2. ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА/ОДГОВОРНИХ ЛИЦА У СИСТЕМУ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Постоји одсуство експлицитних законских обавеза које се односе на одговорности  

директора за безбедност и здравље запослених на раду, али ако предузеће као 

послодавац не испуни своје законске обавезе, тада се директори, као одговорна лица се 

могу сматрати лично одговорним за настале пропусте. 

На тржишту постоје бројне брошуре и приручници из области безбедности и 

здравља на раду, који предствљају неку врсту водича и дају добровољне савете за 

информисање директора/одговорних лица о захтевима за добро управљање системом 

безбедности и здравља на раду у предузећу. Безбедност и здравље на раду је саставни 

део успеха предузећа, а тиме и директора и чланова управних одбора, који кроз 

испуњење својих пословних и моралних дужности обезбеђују предузећу и себи лично, 

статус лидера у области безбедности и здравља на раду. Предузеће не може да постигне 

највише стандарде управљања системом безбедности и здравља на раду без активног 

учешћа и залагања директора.  

За многа предузећа и компаније, систем безбедности и здравља на раду је питање 

корпоративног управљања, при чему директор/одговорно лице и управни одбори треба 

да интегришу безбедност и здравље на раду у своје главне управљачке структуре, 

укључујући пододборе за питања ризика, квалитета, надокнаде и ревизије. Стога је 

веома значајно да управљачка структура предузећа, односно компанија, обезбеде 
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системе интерне контроле, који не покривају само пословно-финансијске ризике, већ и 

ризике који се односе на безбедност и здравље на раду запослених (Jilcha 2016). 

Ефикасне процедуре у систему за безбедности и здравља на раду морају доћи од 

„врха“ предузећа, при чему директори/одговорна лица и чланови управних одбора 

имају и колективну и индивидуалну одговорност за безбедност и здравље запослених. 

Директори/одговорна лица и чланови управних одбора морају појединачно и 

колективно да ускладе своје деловање са смерницама које даје струка и законска 

регулатива у области безбедности и здравља на раду (SRPS ISO 45001:2018).  

Директори/одговорна лица у предузећу треба да предузимају акције тако да: 

• безбедност и здравље на раду запослених и других лица у предузећу могу бити 

заштићена, 

• управљање пословним ризицима у предузећу укључује и ризике по безбедност и 

здравље на раду запослених и 

• поштују обавезе и дужности које намећу законски прописи у области 

безбедности и здравља на раду. 

Принципи који имају за циљ да помогну у долажењу до процедура у систему 

безбедности и здравља на раду у предузећу, огледају се у снажном и активном 

руковођењу од „врха“ предузећа и то кроз: 

• видљиву и активну улогу директора/одговорног лица, 

• успостављање ефикасних „силазних“ комуникационих система и управљачких 

структура, 

• интеграцију доброг управљања системом безбедности и здравља на раду са 

пословним одлукама. 

Наведени принципи се такође огледају у учешћу запослених лица и то кроз: 

• укључивање у промоцију и постизање безбедних и здравих услова рада, 

• ефикасну „узлазну“ комуникацију у управљачкој хијерархији предузећа, 

• пружање висококвалитетне обуке. 

Важно је истаћи да су функције процене и ревизије у систему безбедности и 

здравља на раду такође значајни фактори у остварењу добрих перформанси система 

безбедности и здравља на раду и то кроз: 

• идентификовање и управљање ризицима по безбедност и здравље на раду, 

• прихватање компетентних стручних савета, 

• праћење, извештавање и ревизију остварених перформанси безбедносних 

система. 

Одговорности директора/одговорног лица и управног одбора у систему безбедности 

и здравља на раду у предузећу треба да обухвата следеће активности: 

• одбор треба да формално и јавно прихвати своју колективну улогу у остварењу 

лидерства у систему безбедности и здравља на раду, 

• сваки члан управног одбора мора прихватити своју индивидуалну улогу у 

остварењу лидерства за безбедност и здравље на раду, 

• одбор мора осигурати да све одлуке одражавају његове безбедносне и 

здравствене намере, као што је то дефинисано у изјави о политици безбедности и 

здравља на раду, 
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• одбор треба да препозна своју улогу у ангажовању активног учешћа радника у 

побољшању безбедности и здравља на раду, 

• одбор мора обезебдити услове да буде информисан о релевантним питањима 

управљања ризиком за безбедност и здравље на раду и упозорити их на њих.  

Важно је напоменути да директори/одоговрна лица у предузећу морају обезбедити 

да се обавезе и одговорности управног одбора за здравље и сигурност правилно 

извршавају, при чему одбор треба да: 

• врши годишњи преглед перформанси система безбедности и здравља на раду, 

• ажурира изјаву о политици безбедности и здравља на раду са актуелним 

приоритетима и да је проверава најмање сваке године, 

• обезбеди ефикасне системе управљања за надгледање и извештавање о 

перформансама система безбедности и здравља на раду, 

• обезбеди да се сви значајни недостаци у систему безбедности и здравља на раду 

саопште члановима управног одбора, 

• обезбеди да се приликом доношења одлука у потпуности узимају у обзир 

безбедносне и здравствене последице, 

• обезбеди да се редовно врше ревизије постојећих ефикасних система управљања 

ризиком по безбедност и здравље на раду. 

3. ТИПИЧНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОДГОВОРНОСТИ РУКОВОДИЛАЦА 

Директор/одговорно лице у предузећу је одговоран за безбедност, здравље и 

добробит свих лица који раде или посећују предузеће. Поред одговорности за 

перформансе система безбедности и здравља на раду у предузећу, одговорности 

обухватају и обезбеђивање одговарајућих средстава за потребе безбедносних и 

здравствених захтева унутар предузећа, као и по потреби одређивање именованог лица 

из вишег руководства са посебним одговорностима у систему безбедности и здравља на 

раду. 

Одговорности директора/одговорног лица у предузећу обухаватају и одређивање 

једне или више компетентних особа са одговарајућим ресурсима за пружање помоћи у 

испуњавању безбедносних и здравствених обавеза предузећа, као и обавеза 

успостављања, спровођења и одржавања формалног писаног програма безбедносне и 

здравствене заштите који обухвата све области безбедносног и здравственог ризика. 

Директор/одговорно лице мора да одобрава, уводи и прати све политике, правила и 

процедуре везане за спровођење безбедности и здравља на раду, као и да бар једном 

годишње преиспитује ефикасност и, ако је потребно, захтева ревизију програма 

безбедности и здравља на раду у предузећу (Beck-Krala 2016). 

Руководиоци одељења/сектора у предузећу су одговорни за безбедносне и 

здравствене перформансе свог одељења, као и за: 

• ангажовање и управљање извођачима радова и за њих одговарајући надзор, 

• обезбеђивање да све машине, опрема или возила која се користе у одељењу 

одржавају, правилно чувају и испуњавају прописане безбедносне и здравствене 

стандарде, 

• план обуке радника који укључује специфична упутства за посао за нове или 

прераспоређене запослене и праћење обуке од стране супервизора. 
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Супервизори/руководиоци тимова извештавају свог руководиоца одељења о 

дужностима који обухватају одговорности за безбедан и здрав рад свог тима, 

спровођење радних поступака које је издао руководилац одељења, упознавање свог 

тима о релевантним правилима безбедности на раду, вођење евиденције о упутствима 

за спровођње правила и поступка за безбедан и здрав рад. Супервизори такође треба да 

спроводе захтеве за личном заштитном опремом, врше провере коришћења опреме од 

стране радника свог тима, као и периодичне оцене стања заштитне опреме (Hass 2019).  

4. УЛОГА САВЕТНИКА РУКОВОДИОЦА 

Једно или више компетентних особа може бити именовано да стручним саветима 

помогну руководиоцима да извршавају своје дужности у складу са прописима у 

области безбедности и здравља на раду. Суштинска ствар је да руководиоци треба да 

имају приступ и буду упознати са стручним мишљењем, како би помогли да испуне 

своје законске обавезе, при чему саветници не преузимају законску одговорност за 

питања безбедности и здравља на раду, јер ова одговорност увек остаје на линијским 

руководиоцима и не могу се пренети на саветника, било да је он одређен унутар или 

изван предузећа. 

Као саветници могу бити именовани сами послодавци, што је у случају малих 

предузећа, односно у делатностима са малим ризиком. Може бити именован и један 

или више запослених, под условом да имају довољно времена и других ресурса за 

ефикасно обављање задатка, као и стручно лице изван предузећа. Када у предузећу 

постоји запослени са довољно стручног знања да обавља посао саветника руководиоца, 

тада је ефикасније да они буду именовани, него да се траже и именују спољни 

стручњаци. Многе проблеме у систему безбедности и здравља на раду пре могу да 

сагледају и да се са њима изборе запослени који разумеју тренутну праксу и имају 

способности да просуђују и решавају проблеме. Помоћ и савет стручњака је некада 

потребна стално, док је некада помоћ потребна само на краћи период у зависности од 

врсте и обима тренутних проблема.  

На располагању је широк спектар стручњака за различите врсте безбедносних и 

здравствених проблема, као што су инжењери за специјалну вентилацију или хемијске 

процесе; стручњаци за процену и практичне савете о излагању хемијским (прашина, 

гасови, испарења итд.), биолошким (вирусима, гљивицама итд.) и физичким (бука, 

вибрацијама, итд.) агенсима; ергономисти који дају савете о погодности опреме, 

удобности, физичком радном окружењу, организацији рада; специјалисти за превенцију 

и лечење мишићно-коштаних обољења; стручњаци за заштиту од јонизујућег зрачења; 

итд (Pawlowska 2015). 

5. ЗНАЧАЈ КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОГ И ЗДРАВОГ РАДА 

Култура безбедног и здравог рада може се описати као фаза развоја предузећа са 

аспекта управљања системом безбедности и здравља на раду у одређеном времену. 

Безбедносна култура предузећа је производ индивидуалних и групних вредности, 

ставова, перцепција, компетенција и образаца понашања који одређују посвећеност и 

способност управљања безбедношћу и здрављем на раду у предузећу. Предузећа са 

позитивном културом безбедног и здравог рада карактеришу комуникације засноване 

на узајамном поверењу, дељеној перцепцији важности безбедности и поверењу у 

ефикасност превентивних мера. 
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Позитивна култура безбедног и здравог рада захтева укључивање свих запослених, 

као што то представља и успешан систем квалитета, при чему мора постојати 

заједничка посвећеност у погледу ставова и вредности. Запослени морају веровати да 

ће примењене безбедносне мере бити ефикасне и да ће их следити чак и када оне могу 

довести до финансијског оптерећења (Bahn 2013). 

Као важни елементи позитивне културе безбедног и здравог рада могу се означити: 

• транспарентно руковођење и посвећеност безбедном и здравом раду у целом 

предузећу, 

• циљеви безбедног и здравог рада се озбиљно квалификују као и други 

корпоративни циљеви предузећа и за то имају одговарајућа финанијска средства, 

• безбедност и здравље на раду мора бити одговорност линијским руководиоцима, 

• прихватање да су високи стандарди безбедног и здравог рада достижни, као део 

дугорочне стратегије предузећа која захтева стално залагање, 

• детаљну процену безбедносних и здравствених ризика у предузећу и развој 

одговарајућих система за контролу и праћење, 

• изјава о безбедносној и здравственој политици која даје осећај оптимизма и 

приказује краткорочне и дугорочне циљеве безбедног и здравог рада у предузећу, 

• реалне и оствариве циљеве и перформансе мерене према њима, 

• релевантни програми обуке запослених, поступци комуникације и консултација, 

• системи за надгледање опреме, процеса, понашања и поступака омогућавају брзо 

отклањање евентуалних неправилности и 

• брза истрага свих инцидената и незгода и извештаји у којима се наводе све 

потребне корективне мере. 

Ако се предузеће придржава наведених елемената, тада ће се успоставити основа за 

безбедан и здрав рад. Међутим, да би се постигао учинак овог нивоа, на свим нивоима 

организације система безбедности и здравља на раду морају бити доступни довољни 

финансијски и људски ресурси. 

Руководиоци на свим нивоима у предузећу морају показати своју посвећеност 

безбедности и здрављу на раду, водећи се примером и обезбеђујући да адекватни 

ресурси у погледу времена, новца и људи буду опредељени за остваривање безбедног и 

здравог рада. Руководиоци на одговарајућим хијерархијским нивоима у предузећу 

треба да обилазе радна места, разговарају са радницима о њиховој безбедности и 

здрављу на раду и да видљиво показују своју посвећеност, као и да, на пример, не често 

у пракси примећено, зауставе производни процес док се не реши безбедносни проблем. 

Ако запослени примете да руководиоци нису озбиљно посвећени високим 

безбедносним и здравственим стандардима, претпостављаће да се од њих очекује да у 

први план ставе комерцијалне интересе предузећа, а као резултат тога ће у свом раду 

одступити од безбедносних процедура и тиме угрозити своју и безбедност других 

запослених. 

Руководиоци, супервизори и чланови управљачког тела треба да прођу обуку о 

безбедности и здравља на раду и да се упознају током оспособљавања са циљевима 

безбедности и здравља на раду у предузећу. Дубина спроведене обуке зависиће од 

нивоа компетенције која се захтева од одређеног руководиоца на одређеном 

хијерархијском нивоу у предузећу. Руководиоци би требали бити одговорни за 

безбедност и здравље на раду у својим одељењима и награђени за значајна побољшања 

у погледу унапређења безбедности и здравља на раду, као и да дисциплинују запослене 

у својим одељењима који крше безбедносне политике и процедуре. 
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Како се култура безбедности и здравља на раду у предузећу развија, све више се 

морају користити одређени показатељи, као и постављање и праћење одређених 

циљева.  

Главни показатељи развоја система безбедности и здравља на раду морају бити: 

• објективни и лаки за мерење и прикупљање, 

• релевантни за предузеће, 

• да пружају непосредну и поуздану индикацију нивоа ефикасности, 

• исплативи у погледу опреме, особља и додатне технологије потребне за 

прикупљање информација и 

• у власништву предузећа. 

Циљеви морају бити релевантни и побољшати сигурносне перформансе током 

разумног временског периода и бити специфични за кључне ризике и активности 

предузећа. 

Постоји неколико показатеља стања безбедносне и здравствене културе у 

предузећу, од којих је најважнији број незгода на раду који се дешавају у предузећу. 

Иако број незгода може дати општу индикацију безбедносне и здравствене културе, 

обично је потребно детаљно статистичко испитивање незгода. Прорачун стопе незгода 

у одређеној години омогућава упоређивање безбедносних и здравствених перформанси 

између више предузећа. Најједноставнија мера стопе незгода назива се стопа 

инциденце и дефинише се као однос укупног броја незгода и броја запослених 

помножен са 1.000 или као укупан број незгода на 1.000 запослених. Постоје четири 

главна проблема са овом мером који се морају имати на уму када се она користи, и то: 

• може доћи до значајних разлика у односу на временски период у односу на 

хонорарно запослене и стално запослене, 

• мера не прави разлике између већих и мањих несрећа и не узимају у обзир друге 

инциденте, попут оних који укључују штету без повреде, 

• могу постојати значајне разлике у радној активности током периода који се 

упоређују, 

• непријављивање несрећа може утицати на тачност података. 

Неке индустријске делатности преферирају стопу незгода на милион сати рада, 

односно изражено као однос броја незгода у периоду и укупног број сати рада у 

периоду помножен са 1.000.000. Ова метода, бројећи сате радног времена, а не број 

запослених, избегава поремећаје настале укључивањем хонорарно и стално запослених, 

као и прековременим радом. 

У складу са горенаведеним ограничењима, предузеће са великом стопом незгода 

има негативну или лошу културу безбедног и здравог рада. Постоје и други показатељи 

лоше безбедносне и здравствене кулктуре, као што су: 

• висока стопа болести, лошег здравља и одсуства запослених, 

• висока флуктуација запослених у предузећу, 

• недостатак расположивих средстава (буџет, људи, опрема, објекти) за ефикасно 

управљањем системом безбедности и здравља на раду, 

• одлуке руководилаца које комерцијална питања стављају пре разматрања питања 

безбедности и здравља на раду, 

• неусклађеност безбедносних процедура са релевантним законским прописима, 

• редовно кршење безбедносних процедура, 
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• лоши нивои комуникације, сарадње и контроле, 

• слаба структура управљања системом безбедности и здравља на раду и 

• недостатак или низак ниво безбедносних и здравствених компетенција. 

Позитивна безбедносна и здравствена култура на раду се не може спровести 

законодавством. Међутим, може се спровести процедура која се бави исходима лоше 

културе. На пример, ако се неко предузеће неуспешно ослања на процедуралну 

контролу ради избегавања већих незгода, могу се извршити активности које би 

обезбедиле поштовање релевантних закона или обезбеђивање одговарајућих заштитних 

мера. Укратко, лоши безбедносни и здравствени учинци у предузећу указују на 

негативну културу безбедног и здравог рада (Ünal 2019). 

6. ЗАКЉУЧАК 

Најважнији фактор који утиче на културу безбедног и здравог рада је посвећеност 

руководилаца са „врха“ предузећа. То опредељење може бити приказано на много 

различитих начина, при чему мора имати формални аспект у погледу организационе 

структуре, описа послова и политике безбедног и здравог рада, али то такође мора бити 

видљиво током криза или других стресних периода у предузећу. У пракси се често 

дешава, да када су угрожени производни или други комерцијални циљеви, да се тада 

заобилазе безбедносне и здравствене процедуре или се једноставно заборави на њих. 

Структурна реорганизација или промене тржишних услова могу створити осећај 

неизвесности међу запосленима, што повратно може утицати на културу безбедног и 

здравог рада. Лоши нивои надзора и информисања о безбедности и здрављу на раду су 

веома важни фактори едукације о безбедном и здравом раду, а самим тим и култури 

безбедног и здравог рада. Коначно, степен консултација и ангажованости са 

запосленима у питањима безбедности и здравља на раду је пресудан за позитивну 

културу безбедног и здравог рада, при чему се већина ових фактора може означити као 

људски фактор. 
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