
 
 

 
 

 

 

Датум: 18.03.2019  
 
За: Све медије 
 
Предмет: Позив на догађај „Промоција Националне студије Републике Србије за 
безбедност и здравље на раду“ 
 

 
Поштовани, 
 
Дозволите ми да вам се обратим у име Регионалне мреже за безбедност и здравље на 
раду " BALcanOSH.net " и да вас позовем на промоцију студије о стању безбедности и 
здравља на раду у Републици Србији. 
 
Промоција ће се одржати 19. марта 2019. године (уторак) са почетком у 12 часова на 
Универзитету у Студентски Трг 1, 1 спрат, канцеларија број 8, десен коридор. 
 
На промоцији ће се обратити Аутор студије проф. Др Петар Булат, редовни професор 
Медицинског факултета у Београду и коаутор Милан Петковски, инжењер ЗПР. 
 
Након говора ће уследити питања и расправе о тренутној ситуацији у области безбедности 
и здравље на раду у Србији, броју и врсти несрећа на радним местима у земљи, 
конкретним препорукама за побољшање ситуације, као и примени законодавства и 
праксе Европске уније у овом подручју. 
 
За додатне информације можете нас контактирати на телефонске бројеве 064 1385 171 
(Дејан Загорац). 
 
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 здравље 
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 такођер неизбежни у случају 
повреда на радном месту, које се као механизми активирају када превенција не успије. 
Национална студија је развијена у оквиру Регионалне платформе за безбедност и здравље 
на раду "BALcanOSH.net" и је финансирана - Европска унија. 



 
 

 
 

 

 

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. 
 
 
 
Са поштовањем, 
      
Драгослав Томовић        М-р Милан Петковски 
Претседник,         Проект менаџер  
Удружење безбедност и здрваље на раду     
 


