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С А Д Р Ж А Ј 

1. UВОД 

Данас даљина више не представља препреку у пословању. Како модерна средства комуникације 
све више приближавају пословне партнере који су често веома удаљени неопходно је логистички 
подржати све активности ових пословних односа. Захтеви за квалитетом постају све израженији а 
сам квалитет постаје све мање уочљив. 

У таквом амбијенту професионалност није више једини предуслов успеха већ то постаје и лични 
однос који се развија између пословних партнера а који постаје основ успешне сарадње. 
Професионални и лични односи омогућавају стварање додатних вредности за све 

2. БЕЗБЕНОСТ И ЗДРАВЉЕ У РАДУ 

Послодавац је дужан да: 

актом, у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду; 

запосленом одреди обављање послова на којима су спроведене мере безбедности и здравља на 
раду; 

обавештава запослене и нјиховог представника о увођењу нових технологија и средстава за рад, 
као и о опасностима од повреда и оштећењаздравља који настају њиховим увођењем, односно да 
у таквим случајевима донесе одговарајућа уптства за безбедан рад; 

оспособљава запослене за безбедан и здрав рад; 



обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду у 
исправном стању; 

ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и 
испитивања услова радне околине; 

обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада прописане лекарске 
прегледе запослених; 

обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве 
помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности; 

заустави сваку врсту рада која представља непосредну опасност за 

живот или здравље запослених. 

Лице за безбедност и здравље на раду: 

учествује у припреми акта о процени ризика; 

врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању; 

средства за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здрвих услова 
рада; 

организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

... 

 

-----------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD 
MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.--------------------------------------     

www.maturskiradovi.net 
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:  

maturskiradovi.net@gmail.com 

http://www.maturskiradovi.net/
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com

