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Усвајање ИСО 45001 је преломни тренутак за системе за управљање безбедношћу и 
здрављем на раду (OHSMS). 

 Нови стандард ће организацијама пружити структуру око које могу радити како би 
спречили повреде, болести и смртне случајеве на радном месту. Објективно у свим 
организацијама, било јавним или приватним, производним  или непроизводним, малим 
или великим, увек можемо очекивати опасности  и/или  штетности које могу утицати на 
здравље и безбедност на раду запослених.  

Као што нам је познато, оне се могу појављивати као механичке, електричне, 
хемијске опасности и/или штетности, до савремених проблема као што су ризици од 
наночестица или стреса на радном месту итд. Реално гледано, врсте опасности и/или 
штетности које се могу очекивати на радним местима су многобројне, што зависи од врсте 
или процеса радних активности, технолошког и радног процеса, организације рада, 
материјала који се обрађују и др.. 

Основни циљ промоције овог  стандарда је да се подстакне менаџмент организација 
у успостављању система квалитета увођењем стандарда СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 
140001 и СРПС ИСО 45001. 

Стандард СРПС ИСО 45001 представља превод међународног стандарда ИСО 
45001:2018 са енглеског на српски језик  и истим стандардом се повлачи и замењује СРПС 
OHSMS 18001:2008. 

Процес преласка на нови стандард траје већ дужи низ година, а покренуо га је 
Британски институт за стандардизацију (развој овог стандарда траје још од 1996 године), 
са циљем да се спроводе активности на пољу усавршавања и унапређивања система 
безбедности на раду у оквирима укупног система квалитета производа, услуга и 
производње на глобалном нивоу. 

 Идеја за усвајање СРПС ИСО 45001 у оквиру ИСО организације потекла је 2013 
год, а ИСО као међународна организација за стандардизацију усвојила га је у марту 2018, 
док је Институт за стандардизацију Србије усвојио стандард у априлу 2018 СРПС ИСО 
45001. Треба имати у виду чињеницу да је доношење овог стандарда подржала 
Међународна организација рада (ILO) као један од алата за подстицање – промоцију 
система безбедности и здравља на раду на свим нивоима менаџмента у организацијама. 
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При развоју овог стандарда узети су у обзир међународни стандарди у области 
рада. 

Намера је да се, у што је могуће већој мери, помогне корисницима стандарда 
ОХСАС 18001 у поступцима прилагођавања – преласка на нови стандард СРПС ИСО 
45001 и о томе шта се може очекивати у поступцима његове имплементације. За 
кориснике стандарда OHSMS 18001 приликом имплементације новог стандарда 
најочигледније промене су у структури стандарда. Наиме, структура стандарда СРПС 
ИСО 45001 захтева повећани нагласак-разумевање улоге врхунских менаџера у 
постављању стратегије и политика о здрављу и безбедности, политици и циљевима и 
њиховом праћењу ефикасности система кроз системе надзора, укључујући и преглед 
управљања. СРПС ИСО 45001 превазилази стандарде других система управљања и 
захтева од лидера организације да се консултују са радницима и највишим руководством 
да развију одговарајућу културу да управлјају системом  безбедношћу и здрављем на раду. 

Стручна лица за безбедност и здравље на раду, која су се досад бавила 
проблематиком безбедности и здрављем на раду и проблематиком имплементације 
ОХСАС 18001, су већ упознати са концептом "ризика" пошто се стандард односи на 
безбедност и здравље на раду, али су свакако мање упознати са захтевом СРПС ИСО 
45001 па  треба очекивати да се више упознају са новим стандардом као корисним алатом 
за спровођење мера за безбедан и здрав рад у организацији.  

Стандард СРПС ИСО 45001 обезбјеђује оквир за успостављање политика, циљева и 
процеса рада  у организацији ради унапређења безбедности и здравља  на раду. Применом 
овог стандарда континуирано се побољшавају перформансе менаџмента безбедношћу и 
здрављем на раду, и могуће га је прилагодити потребама конкретне организације (јавним 
или приватним, производним или непроизводним, малим или великим), те је њима и 
намењен.  

Овај стандард има улогу да се његовом применом у знатној мери подиже свест  и 
култура примене мера за безбедност и здравље на раду на свим нивоима организације рада 
и радних процеса, те намењен је и образовним установама, синдикатима, невладиним 
организацијама,  итд.. 

         

 


