
 
 

 
 

 

 

Датум: 19.03.2019 
 
За: Све медије 
 
Предмет: Промовисана Студија о стању безбедности и здравља на раду у Републици 
Србији 
 

 
Поштовани, 
 
Регионалнa мрежa о безбедности и здравља на раду "BALcanOSH.net" данас је 
промовисала Студију о стању безбедности и здравља на раду у Републици Србији. 
Тренутна ситуација у области безбедности и здравља на раду у Србији, број и врсти 
несрећа на радним местима у земљи, конкретна препорука за побољшање ситуације, 
као и примени законодавства и праксе Европске уније у овом подручју били су само део 
презентација и дебате током догађаја. 

 
Аутор студије је проф. др Петар Булат, редовни професор Медицинског факултета у 
Београду а коаутор Милан Петковски, инжењер ЗПР. Национална студија је развијена у 
оквиру Регионалне платформе за безбедности и здравља на раду "BALcanOSH.net" које 
финансира Европска унија. 
 
У уводном делу састанка присутнима се обратила Андријана Томић, службеник пројекта 
која је истакла да је студија производ опсежног истраживања националног 
законодавства у области безбедности и здравља, имплементацији прописа, спроведена 
је и анкета о стању безбедности и здрављу на раду у Републици Србији од стране 
стручних лица која се баве овом облашћу. У студији су такође наведене и препоруке за 
даља поступања у овој области и изналажење превентивних решења којима се 
безбедност и здравље на раду подиже на виши ниво и самим тим обезбеђују мере за 
унапређење безбедности и здравља запослених. Како ова област захтева шири приступ у 
решавању свих критичних тачака а и промоцији безбедних пракси посебно нам је драго 
да је студија уједно и показатељ регионалне  и међународне сарадње  органзација 
цивилног друштва, медија и свих институција умрежених у систем безбедности и 
здравља на раду и чији је основни приоритет здравље, безбедност и добробит 
запослених. 
 
На основу спроведене анализе система безбедности и здравља на раду у Републици 
Србији закључено је да је систем безбедности и здравља на раду заснован на 
међународним стандардима (ЕУ и МОР) и да се легислатива  приближава  европским  
стандардима, истакао је на самом почетку професор  др Петар Булат, аутор Студије. 
 
„Имплементација  прописа  још  увек  није на  задовољавајућем  нивоу,  нарочито  у  



 
 

 
 

 

 

малим  и  средњим  предузећима.  Постоји доста простора да се побољша учешће 
цивилног друштва, социјалних партнера и запослених у унапређењу система 
безбедности и здравља на раду. Такође, закључено је да има простора за унапређење 
регулативе у области медицине рада, повреда на раду и професионалних болести. Треба 
истаћи да су лица за безбедност и здравље на раду, као и спољне службе које обављају 
послове безбедности и здравља на раду, добро утемељени у систем безбедности и 
здравља на раду Србије али да постоје изазови у њиховом статусу и компетенцијама.“, 
рекао је професор др Петар Булат. 
 
Уочено је да у овој области постоји доста простора за унапређење едукације, почевши 
од основног и средњег образовања преко високошколског, али и недостатак 
структуираног система континуиране едукације и релиценцирања, потенцирао је 
професор др Булат. Он је нагласио потребу за већом промоцијом заштите на раду и 
привлачењем медијске пажње пре свега превентивним мерама за безбедност и 
здравље на раду и промовисање безбедног понашања и позитивних примера. 
 
„На основу спроведене анализе система безбедности и здравља на раду у Републици 
Србији проистиче потреба да се у сарадњи са организацијама цивилног друштва настави 
рад на транспоновању регулативе ЕУ у овој области, затим да се настави са 
ратификовањем и потврђивањем конвенција МОР, али и да се  унапреди  
имплементација  већ  донетих  прописа,  нарочито  у  микро,  малим  и  средњим  
предузећима, увођењем  нових  алата,  водича  и  смерница.  Такође, потребно је 
прецизно дефинисати профил и компетенције лица за безбедност и здравље на раду, 
увести регистар  ових  лица  као  и  оформити  акредитационо  тело  које  ће  вредновати  
квалитет  и  акредитовати програме едукације из ове области што ће представљати 
основу за увођење програма релиценцирања лица за безбедност и здравље на раду.“, 
рекао је професор др Петар Булат. 
 
Пројектни менаџер и коаутор студије, Милан Петковски, истакао је одличну сарадњу са 
Удружење безбедности и здравља на раду Републици Србији, као и са аутора студије, 
професором Петром Булатом. 
 
"Када разговарамо једни с другима, стиче се утисак да знамо све, али сваки пут када се 
неки радник повреди или умре на радном месту, схватамо да се још много тога треба 
урадити на безбедности и здравља на раду. Ако спасимо бар један људски живот, онда 
смо успели у нашој мисији “, рекао је Петковски. 
 
Он је истакао да су такве студије, осим Србије, направљене и за Македонију, Албанију, 
Црну Гору и Косово. 
 
„Као организација, уз подршку ЕУ, предузимамо пионирске кораке у области 
безбедности и здравља на раду у региону. Поред подизања капацитета професионалних 



 
 

 
 

 

 

организација, наши пројекти користе и потенцијалне инвеститоре који желе да започну 
нови посао у нашим земљама. Оне се могу упознати са читавим законодавним оквиром 
у области безбедности и здравља на раду. Националне студије би се такође назвале и 
капиталним делом који додатно помаже запосљенима да раде у пристојним условима 
рада, али и послодавцима и инвеститорима да из прве руке изграде, али и даље 
инвестирају у изградњу успешне компаније које задовољавају све стандарде 
безбедности и здравља на раду“, рекао је Петковски у свом излагању. 
 
Националне студије доступне су на следећем линку: http://project-
balcanosh.net/category/publlications/ 

 
Краћи опис националне студије: 
 
Студија о безбедности и здрављу на раду за Републику Србију анализира национално 
законодавство у области безбедности и здравља на раду и мера у којем је он у складу са 
законодавством ЕУ, док покушава да на конкретан начин демонстрира безбедност и 
здравље кроз конкретне основе из оквирне Директиве о безбедности на раду и здрављу 
на раду 89/391, Закона о безбедности и здрављу на раду, као и подзаконских аката. 
 
Истовремено, студија представља комплексну мрежу међусобно повезаних 
организација и институција које раде на имплементацији, надзору и промоцији 
безбедности и здравља на раду. У овом делу, системи осигурања и компензације су 
такође неизбежни у случају повреда на радном месту, које се као механизми активирају 
када превенција не успе. 
 
Национална студија је развијена у оквиру Регионалне платформе за безбедност и 
здравље на раду "BALcanOSH.net" и финансирана је од стране Европске уније. 
 
У оквиру Регионалне мреже за безбедност и здравље на раду " BALcanOSH.net ", активно 
се радило на припреми националних студија за безбедност и здравље на раду за 
следећих 5 земаља: Србија, Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово. Студије су 
развијене у оквиру пројекта "Повећање капацитета и јачање улоге регионалних 
организација цивилног друштва за побољшање услова рада и социјалног дијалога са 
јавним институцијама" који финансира Европска унија. 
 
Имајући у виду значај и допринос ове публикације у даљем развоју безбедности и 
здравља на раду у нашој земљи, ауторски тим жели да вас лично упозна и да вам 
представи ову националну студију. 
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