
Поштоване колегинице и колеге, 

Имајући у виду ситуацију у којој се налазимо, а која је проузрокована вирусом COVID-
19, директор ЕМС АД Београд је 30.04.2020. године донео измену и допуну Акта о 
процени ризика која се односи на сва радна места. Наведеном изменом и допуном 
препозната је нова биолошка штетност која је настала у процесу рада, а проузрокована 
је вирусом COVID-19. 

Потребно је да се сви упознате са изменом и допуном Акта о процени ризика, коју 
достављамо у прилогу. Такође, обавештавамо вас да ће лица за БЗР организовати да 
сваки запослени добије тест провере знања о основним мерама превенције од вируса 
COVID-19, који је потребно да уради, као и образац 6 који је потребно да потпише, као 
потврду да је упознат са изменом и допуном Акта о процени ризика, у складу са чланом 
27 Закона о безбедности и здрављу на раду. 

Молимо надлежне руководиоце да са садржајем овог обавештења упознају колеге из 
своје надлежности који немају приступ мејлу. 

У циљу заштите вашег здравља, као и здравља ваших најближих, колега и свих других 
лица са којима долазите у контакт, још једном апелујемо да је од изузетне важности 
придржавати се мера превенције које је прописала Влада Републике Србије и смерница 
које се дају од стране наше компаније. 

Служба за БЗР и ЗОП 



с АкцViоНАQско дРцштво 

„Е11ЕЌтРО(liiPEЖA СРБИЈЕ" 6tč©ГРАД, 

На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС" бр.101 /2005, 
91/2015 и 113/2017 - др.закон), а у складу са чланом 15, став 2. Правилника о начину и поступку 
процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС" број 72/2006, 
84/2006 = испр., 30i2010 и 102i2015) 

послодАвАц 

Акционарско друштво „Електромрежа Србије" Београд 
Кнеза Милоша бр.11 

Доноси 

Првцмет: Измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у 

Акционарском друштву „Електромрежа Србије" Београд - због појаве нове штетности која је 
настала у процесу рада, везано за COVID-19 

• АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 
НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРА.Д 

април, 2020.године Београд 
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Измена и допуна Акта о процени ризика се врши у складу са чланом 15, став 2 Правилника о 
начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС" 
број 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015) који гласи: 

„у случају појаве сваке нове опасности или штетности односно промене нивоа ризика у 
процесу рад" 

Измена и допуна актаје урајена због појаве нове штетности којаје настала у процесу рада, 
везано за COVID-19, у циљу заштите здравља запослених: 

23- Биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима, алергентима и сл.) 

I. 	ДОПУНА ЛИСТЕ ПРОПИСА КОРИШТiЕИИХ ПРИ ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА 
РАДИОМ МЕСТУ И У РАДПОЈ ОКОЛИНИ 

1. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким 
штетностима („Службени гласник РС", број 96/10) 

2. Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник 
РС", број 31/20). 

• 3. Уредба о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за 
време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
(„Службени гласник РС", број 41/20) 

Измена и допуна за се врши за радна места у ЕМС АД Београд у складу са: 

1. Правилником о унутрашњој организацији послова (пречишfiен текст) Акционарског 
друштва „Електромрежа Србије" Београд број 021-00-ОАКТ-2/2019-020 од 20.11.2019 
год са каснијим изменама и допунама и 

2. Правилником о систематизацији послова (пречишfiен текст) Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије" Београд број 021-00-ОАКТ-2/2019 од 20.11.2019. год са 
каснијим изменама и допунама 

на исти начини за сва систематизована радна места код Послодавца и гласи: 

II. тачка 3- ОПИС РА.ДПИХ АКТИВПОСТИ СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТЕНЦИЈАЛПИХ 
РИЗИКА 

у табелу - Потенцијални ризици додаје се нови ризик: 

Шифра Опасности и штетности 

23 Биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима, алергентима и сл.) 

III. тачка 10 - YTBPTiEHA ЛИСТА ОПАСНОСТИ И ШТЕТПОСТИ ПА РАДНОМ 
МЕСТУ 

додаје се нова штетност 

Шифра Утврђена листа штетности 
23 Биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима, алергентима и сл.) 
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ПРОЦЕПА, вРЕДИОВАЊЕ И СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА 

КВАПТИТАТИВНА АИАЛИЗА РИЗИКА 
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IV. 	Тачка 13 - ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СIVIАЊЕЊЕ РИЗИКА 
додају се нове мере: 

➢ Смањити личне контакте - без поздрављања, грљења и љубљења; 
➢ Поштовати прописане мере држања растојања; 
➢ Обавезна примена заштитних средстава 

о заштитне маске 
о заштитнеједнократне рукавице 

➢ Радни простор и службена возила редовно дезинфиковати као и контактне површине 
➢ Периодично вршити дезинфекцију Простора од стране овлашћене/акредитоване куће 
➢ Редовно проветравање радних просторија; 

у табели - ПОСЕБНЕ МЕРЕ 
додаје се: 

шиФрА 
РИЗИКА ПРЕДЛОГ МЕРА rокови 

СПРОВОЋЕЊА 

23 
, 

Поштовање посебних мере у циљу спречавање 
ширења заразне болести Обавезно примена заштитних 
средстава 

Све док траје опасност од ширења  
заразне болести COVID-19 изазване  
вирусом SARS-CoV-2 на територији 
Републике Србије. 

ЗАКЈbУЧАК 

Остале одредбе Измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини 
у Акционарском друштву „Електромрежа Србије" Београд - у свему остају на снази. 

Послодавац се обавезује да fie донети овај АКТ и применити све Актом утврђене мере за 
безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини. 

Шеф Службе за БЗР и ЗОП у.Служби за БЗР и ЗОП 
у Самосталном сектору за логистику - вођа Стручног тима; 

~б lV( ZaVгG  
Недељко Огризовић, спец./струк. инж. заштит. на раду 
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Изјава Послодавца 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС" бр.101/2005, 
91/2015 и 113/2017 — др. закон) и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном 
месту и у радној околини (Службени гласник РС број 72/2006, 84/2006 — испр., 30/2010 и 
102/2015), у име Акционарског друштва „Електромрежа Србије" Београд 

ОДГОВОРНО ЛИЦF - ДИРЕКТОР 

Јелена Матејић, дипломирани економиста 

изјављује: 

да је спроведена измена и допуна Акта о процена ризика због појаве нове штетности која је 
настала у процесу рада, везано за COVID-19, у циљу заштите здравља запослених на свим 
систематизованим радним местима у Акционарском друштву „Електромрежа Србије" Београд, 
све док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
на територији Републике Србије.. 

Одговорно лице се обавезује да ћe примењивати све утврђене мере за безбедан и здрав рад на 
радним местима и у радној околини у складу са изменом и допуном Акта о процени ризика у 
Акционарском друштву „Електромрежа Србије" Београд. 

ДИРЕКТОР 
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