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Циљеви предмета 

 Упознавање студената са теоријским концептима научних и 
стручних знања из области безбедности и заштите здравља 
запослених у радном процесу, као и практичним знањима  
која имају за циљ спречавање, елиминисање и смањење 
ризика по безбедност и здравље у оквиру радног места и 
радној околини. Такође, студенти ће добити основна знања о 
факторима који утичу на здравље запослених и мерама и 
нивоима превенције професионалних болести, као и о 
законској регулативи Европске уније и Републике Србије у 
овој области. 
 

Исход изучавања 

 
Усвајање знања и вештина, односно стицање компетенције 
за управљање, организацију и надзор  у области безбедности 
и заштите здравља на раду, као и развој одговарајућих 
процедура и метода у овој области. Студенти ће бити 
оспособљени да усвојена знања примењују у пракси у 
смислу примене методологије процене ризика по безбедност 
и здравље на раду, као и примене свих мера примарне, 
секундарне и терцијарне заштите. 

Садржај и структура 
предмета 

 
1) Дефиниција безбедности и здравља на раду.  
2) Процеси у радној средини и превентивне мере у циљу 

очувања безбедности и здравља запослених 
3) Идентификација и процена ризика на радном месту. 

Акт о процени ризика. 
4)  Физиологија рада, радно оптерећење, стрес на радном 

месту, замор и премор. 
5) Радна и животна средина: агенси физичке, хемијске и 

биолошке природе  
6) Промоција здравља на радном месту и здравствено 

васпитање  
7) Међународно и национално законодавство, нормативи 

и стандарди у области безбедности и здравља на раду  
8) Мере заштите на раду – организационе и хигијенске 

мере, лична заштитна средства, мере медицинске и 



социјалне заштите.  
9) Професионалне болести и болести у вези са радом. 
10) Ментално здравље, злоупотреба психоактивних 

супстанци и безбедност и здравље на раду 
11) Тимски рад и партнерско повезивање, улога менаџера 

у тиму за безбедност и здравље на раду и међународна 
сарадња. 

12) Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) – 
основне одредбе и практична импликација у радним 
организацијама. 
 

 
 
 
П Р Е Д А В А Њ А  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Дефиниција безбедности и здравља на раду. Појам, улога и 
истoријат предмета.  

3 

II 

Сагледавање процеса у радној средини који могу угрозити 
безбедност, живот и здравље запослених и животну 
средину. Примена превентивних мера у циљу заштите 
здравља и безбедности на раду 

3 

III 
Основни принципи идентификације и процене ризика 
радних места. Акт о процени ризика 
 

3 

IV 

Физиологија рада – предмет и задаци. Радна оптерећења. 
Захтеви рада. Биоенергетика при раду. Терморегулација. 
Стрес на радном месту. Биолошки ритмови. Тежина рада. 
Замор и премор. Хигијена рада – предмет и задаци.  
 

3 

V 

Радна и животна средина. Агенси физичке природе (клима и 
микроклима, повишен и снижен барометарски притисак, 
осветљеност, звук, ултразвук и инфразвук, вибрације, 
нејонизујуће зрачење, јонизујуће зрачење, аерозагађење). 
Агенси хемијске природе. Агенси биолошке природе 
 

3 

VI 

Амбијентални мониторинг. Заштита на раду као део 
хигијене рада – основни принципи и мере заштите на раду 
Промоција здравља на радном месту и здравствено 
васпитање. 

3 

VII 
Међународна сарадња и законодавство у области 
безбедности и здравља на раду - општи појмови  

3 

VIII 

Техничке мере заштите на раду. Организационе мере 
заштите на раду. Хигијенске мере заштите на раду. Лична 
заштитена средства. Медицинске мере заштите. Социјална 
заштита радника. 

3 



IX 

Професионалне болести – опште карактеристике.. 
Професионалне болести изазване физичким агенсима. 
Професионалне болести изазване хемијским агенсима. 
Професионалне болести изазване биолошким агенсима 
  

3 

X 

Професионалне малигне болести. Професионалне болести 
органа за дисање. Професионални трауматизам и мере 
превенције. Професионална обољења коже 
 

3 

XI 

Злоупотреба ПАС (психоактивних супстанци) и заштита на 
раду. Алкохолизам и заштита на раду. Психонеурозе и 
заштита на раду. Ментално здравље и заштита на раду 
 

3 

XII 

Здравствена заштита у радним организацијама. Здравствена 
култура и заштита на раду. Тимски рад и партнерско 
повезивање. Улога менаџера безбедности и стручњака 
медицине рада у тиму за безбедност и здравље на раду. 
ИЛО - Међународни биро рада, као специјализована 
агенција УН 
 

3 

XIII 

Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) – основне 
одредбе и практична импликација у радним организацијама. 
Лица која имају право на безбедност и здравље на раду. 
Превентивне мере предвиђене Законом. Обавезе и 
одговорности послодавца – опште обавезе 
 

3 

XIV 

Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) - 
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад. Права 
и обавезе запослених. Организовање послова безбедности и 
здравља на раду - лице за безбедност и здравље на раду. 
 Организовање послова безбедности и здравља на раду – 
послови медицине рада, према Закону о БЗР.  

3 

XV 

Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) – 
Представник запослених за безбедност и здравље на раду. 
Евиденција, сарадња и извештавање према Закону о БЗР – 
дужности послодавца. Казнене одредбе према Закону о 
безбедности и здрављу на раду 
 

3 

 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Концепт безбедности и здравља на раду – практичне 
импликације, нивои, мере и  активности. 

1 

II 
Дистрибуција и професионалне штетности и опасности, 

идентификација приоритетних проблема (радна места са 

1 



високим ризиком)  

III 

Идентификација и процена ризика на радном месту – 

методологија процене ризика и израда акта о процени 

ризика по безбедност и здравље на раду. 

1 

IV 

Редукција или елиминација приоритетних штетности и 
опасности. Утврђивање здравствених и безбедносних 
критеријума при изради и увођењу нових технологија, 
нових радних места и слично. 

1 

V 
Мере промоција здравља и безбедности у радној и животној 
средини и смањење штетног утицаја агенаса физичке, 
хемијске и биолошке природе. 

1 

VI 
Промоција здравља на радном месту и здравствено 
васпитни рад (циљеви, методе, средства, садржаји и објекти 
здравствено-васпитног рада у радним организацијама) 

1 

VII Први колоквијум 1 

VIII 
Иновација и хармонизација законодавства и стандарда у 

области безбедности и здравља на раду. 

1 

IX 

Опште и специфичне мере превенције професионалних 

болести. Превентивни програми, мере лечења и 

рехабилитације и здравствено-васпитни рад код 

професионалних болести изазваних физичким, хемијским и 

биолошким агенсима. 

 1 

X 

Мере превенције професионалних малигних болести, 

професионалних болести органа за дисање, професионалног 

обољења коже и професионалног трауматизма. 

Превентивни програми, мере лечења и рехабилитације и 

здравствено-васпитни рад. 

1 

XI 

Мере превенције злоупотребе психоактивних супстанци на 

радном месту, превентивни програми, мере лечења и 

рехабилитације и здравствено-васпитни рад. 

1 

XII 

Дефинисање и јачање улоге компетентних државних 
служби и институција и развој служби безбедности и 
заштите здравља на раду на националном и локалном 
нивоу. 

1 

XIII 

Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) – основне 
одредбе и практична импликација у радним организацијама. 
Обавезе и одговорности послодавца и запослених. 
Организовање послова безбедности и здравља на раду - 
лице за безбедност и здравље на раду. 

1 



XIV 

Дефинисање одговорности послодавца и предузетника за 
безбедност и заштиту здравља на раду својих запослених. 
Евиденција, сарадња, извештавање и казнене одредбе према 
Закону о безбедности и здрављу на раду 

1 

XV Други колоквијум 1 
 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови.  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
наставе 10, семинар 20, колоквијум 40) 
усмени испит: до поена 30; 

Литература 
 
 

обавезна 1.Јоцић Н. Безбедност и здравље на раду 
– Водич за процену и управљање 
ризиком, Футура д.оо. Нови Сад,  2008.  
2.Видаковић А. и сар. Основи медицине 
рада. Медицински факултет Београд. 
ЦИБИД. 2007 
3. Закон о безбедности и здрављу на 
раду, Службени гласник РС бр 101/2005, 
91/2015 и 113/2017 
4. Стратегија безбедности и здравља на 
раду у Републици Србији за период од 
2013.до 2017.године, Службени гласник 
Р. Србије, 100/13. 
 

допунска 1. Радоњић Б, Јелић С, Радојевић С, 
Рајковић Р, Ковачевић Љ. Безбедност и 
здравље на раду. Приручник за припрему 
стручног испита, Техпро, Београд 2008 
2. Пауновић Ј. Послодавац и безбедност 
и здравље на раду, Техпро, Београд 2010 
3.Аранђеловић М, Јовановић Ј. Медицина 
рада (електронски облик). Медицински 
факултет у Нишу,  2006  
 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Проф. др Слађана Јовић 
Е-mail: sladjana.jovic@fb.bg.ac.rs 
 
 Консултације: четвртак од 13 до 15 часова 
 

 
 



ИСПИТНА ПИТАЊА /ОБЛАСТИ Безбедност и здравље на раду 
  
 
1. Сагледавање процеса у радној средини који могу угрозити живот и здравље 
запослених и животну средину (студија случаја) 
2. Примена превентивних мера у циљу заштите здравља и безбедности на раду 
3. Основни принципи идентификације и процене ризика радних места. Акт о 
процени ризика 
4. Физиологија рада – предмет и задаци. Радна оптерећења. Захтеви рада. 
Биоенергетика при раду. Терморегулација. Стрес на радном месту. Биолошки 
ритмови. Тежина рада. Замор и премор. 
5. Хигијена рада –предмет и задаци.  
6. Радна и животна средина 
7. Агенси физичке природе (клима и микроклима, повишен и снижен барометарски 
притисак, осветљеност, звук, ултразвук и инфразвук, вибрације, нејонизујуће 
зрачење, јонизујуће зрачење, аерозагађење) 
8. Агенси хемијске природе 
9. Агенси биолошке природе 
10. Амбијентални мониторинг 
11. Заштита на раду као део хигијене рада – основни принципи и мере заштите на 
раду 
12. Техничке мере заштите на раду 
13. Организационе мере заштите на раду 
14. Хигијенске мере заштите на раду 
15. Лична заштитена средства 
16. Медицинске мере заштите 
17. Социјална заштита радника 
18. Законодавство заштите на раду 
19. Професионалне болести – карактеристике. 
20. Професионалне болести изазване физичким агенсима 
21. Професионалне болести изазване хемијским агенсима 
22. Професионалне болести изазване биолошким агенсима 
23. Професионалне малигне болести  
24. Професионалне болести органа за дисање 
25. Професионални трауматизам и мере превенције 
26. Професионална обољења коже 
27. Превенција повреда на раду 
28. Болести у вези са радом 
29. Алкохолизам и заштита на раду 
30. Злоупотреба ПАС (психоактивних супстанци) и заштита на раду 
31. Психонеурозе и заштита на раду 
32. Ментално здравље и заштита на раду 
33. Здравствена заштита у радним организацијама 
34. Здравствена култура и заштита на раду 
35. Улога стручњака медицине рада у тиму за заштиту и безбедност на раду 
36. ИЛО- Међународни биро рада, као специјализована агенција УН 



37. Закон о безбедности и здрављу на раду (ЗБЗР) – основне одредбе. 
37. Дефиниција безбедности и здравља на раду 
38. Лица која имају право на безбедност и здрављена раду 
39. Превентивне мере 
40. Обавезе и одговорности послодавца – опште обавезе 
41. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад 
42. Права и обавезе запослених 
43. Организовање послова безбедности и здравља на раду - лице за безбедност и 
здравље на раду 
44. Организовање послова безбедности и здравља на раду – послови медицине 
рада, према Закону о БЗР 
45. Представник запослених за безбедност и здравље на раду 
46. Евиденција, сарадња и извештавање према Закону о БЗР – дужности послодавца 
47. Казнене одредбе према Закону о безбедности и здрављу на раду 
 
 
 
 
 
 


