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На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", 
6р.101/05, 91/15 и 113/17 — др. закон), а у скпаду са чланом 15. став. 2 тачка 2. Правилника 
о начину и посryпку процене ризика на радном месry и у радној околини („Службени гласник 
РС", број 72106, 84/06 - испр., 30/10 и 102/15) и чланом З. Правилника о превентивним 
мерама за беэбедан и здрав рад за спречавање појаве ширења епидемије эараэне болести 
(„Службени гласник РС", бр. 94/20), директор доноси 

Измену Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 
болести 

І. 	У Плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије зараэне болести, број 
900-00-ОРР-1419/2019-063 од 07.08.2020. године (у даљем тексту: План примене мера), 
врше се следеfiе измене: 

У тачки 3.1 „Опште превентивне мере", мења се алинеја 9 тако да сада гласи: 
„Планирана службена путовања у иностранство, као и стручна усавршавања у эемљи 
неfiе се реализовати до даљњег сем по посебном одобрењу Директора уколико су 
неопходна за функционисање пословних процеса у смислу да моry угрозити процес 
рада или довести до евенryалне штете која би могла наступити по ЕМС АД Београд. 
Службена путовања која се односе на редовне пословне активности које обављају 
запослени у циљу одржавања и ремонта електроенегетског система редовно fie се 
реализовати." 

- Поглавље 4 ,,Мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне 
болести" мења се тако да сада гласи: 

„ 4.1 Поступак у случају сумње на присуство заразне болести Covid-19 код запосленог 

Уколико запослени осети симптоме који указују на присуство заразне болести Covid-19 
дужан је да: 

• одмах беэ одлагања, обавести свог непосредног руководиоца; 
• пријави непосредном руководиоцу све ризичне контакте са другим запосленима у 

претходних 48 сати (под ризичним контакгом се подразумева онај контакт који траје 
дуже од 15 минута на удаљености мањој од 1,5 т без коришflења заштитне маске 
са особом која је резервоар инфекције (потенцијални носилац инфекције); 

• се у најкраfiем року јави надлежној здравственој установи (КОВИД амбуланта) и 
nocryna у складу са упутствима добијеним од стране лекара, о чему обавештава 
непосредногруководиоца. 



Уколико запослени у просторијама послодавца осети симптоме који указују на присуство 
заразне болести Covid-19, дужан је да најкраТiим путем, иэбегавајуfiи контакт са осталим 
лицима у објекту и строго nowryjyFiи прописане превентивне мере, напусти објекат ЕМС 
АД Београд. 

Непосредни руководилац: 
обавештава надлежног извршног/корпоративног директора/руководиоца 
самосталног сектора и шефа Службе за БЗР и 30П о могуfiој заражености 
эапосленог; 
обавештава лица која су била у риэичном контакту у прелсодних 48 сати са 
запосленим који има симптоме који укаэују на могуfiност присуства заразне болести 
Covid-19; 
Уколико је могуfiе, запосленима који су остварили риэичан контакт, омогуFiава се 
самосталан рад у просторији. 

Запослени који су остварили ризични контакт дужни су да прате своје здравствено стање 
уз строго поштовање превентивних мера и своFјење контаката са осталим запосленима 
само на нужне и неопходне и да услед евенryалне појаве симптома, обавесте свог 

непосредногруководиоца. 

Шеф Службе за БЗР и 30П обавештава руководиоца Самосталног сектора за логистику о 
могуfiој эаражености запосленог који обавештава Тим за превентивно деловање. 

Уколико је од стране лекара искључена сумња на постојање эаразне болести Covid-19 
непосредни руководилац : 

- 	обавештава надлежног извршног/корпоративног директора/руководиоца самосталног 
сектора и шефа Службе за БЗР и ЗОП; 
обавештава лица која су била у ризичном контакту са запосленим да ризик од ширења 
зараэне болести Covid-19 више не постоји. 

Шеф Службе эа БЗР и 30П обавештава руководиоца Самосталног сектора эа логистику, 
који обавештава Тим за превентивно деловање. 

Уколико је од стране лекара потврFјено присуство заразне болести Covid-19 непосредни 
руководилац: 

обавештава надлежног извршног/корпоративног директора/руководиоца самосталног 
сектора и шефа Службе за БЗР и 3ОП; 

- 	обавештава лица која су била у риэичном контакry са запосленим коме је потврFјено 
присуство заразне болести Covid-19. 

Запослени који су остварили ризични контакт дужни су да прате своје здравствено стање 
уэ строго поштовање превентивних мера и своТјење контаката са осталим запосленима 
само на нужне и неопходне и да услед евентуалне појаве симптома, обавесте свог 

непосредногруководиоца. 



Шеф Службе за БЗР и 30П обавештава надлежни Градски завод за јавно здравље и 
руководиоца Самосталног сектора за логистику, који обавештава Тим за превентивно 
деловање. 

Запослени код кога је потврfјено присуство заразне болести Covid-19 може се вратити на 
посао тек када лекар то дозволи. 

4.2 Поступак у случају сумње на присуство заразне болести Covid-19 код члана 
породице са којим запослени живи у истом домаfiинству 

У случају да члан породице са којим запослени живи у истом домаfiинству има симптоме 
заразне болести Covid-19, запослени је у обавези да о томе без одлагања обавести 
непосредногруководиоца. 

Непосредни руководилац: 
обавештава надлежног извршног/корпоративног директора/руководиоца 
самосталног сектора и шефа Службе за БЗР и 30П о могуНој эаражености 
эапосленог 
контролише примену свих прописаних превентивних мера од стране запосленог; 
уколико је могуfiе, запосленом се омогуfiава самосталан рад у просторији. 

Шеф Службе за БЗР и 30П обавештава руководиоца Самосталног ceinopa за логистику, 
који обавештава Тим за превентивно деловање. 

Уколико је од стране лекара искључена сумња на постојање зараэне болести Covid-19, 
запослени је у обавези да о томе обавести непосредног руководиоца. 

Непосредни руководилац: 
- обавештава надлежног извршног/корпоративног дирекгора/руководиоца 

самосталног сектора и шефа Службе за БЗР и ЗОП ; 

Шеф Службе за Б3Р и 3ОП обавештава руководиоца Самосталног сектора за логистику, 
који обавештава Тим за превентивно деловање. 

Уколико је од стране лекара потврFјено присуство зараэне болести Covid-19, запослени је у 
обавези да о томе обавести непосредног руководиоца. 

Непосредни руководилац: 
- обавештава надлежног извршног/корпоративног директора/руководиоца 

самосталног сектора и шефа Службе за Б3Р и 3ОП; 

Шеф Службе за БЗР и ЗОП обавештава руководиоца Самосталног сектора эа логистику, 
који обавештава Тим за превентивно деловање. 

Запослени чијем члану домаhинства је потврђено присуство заразне болести Covid-19 се 
уз сагласност надлежног директора/извршног/корпоративног директора/руководиоца 
самосталног сектора ynyfiyje на рад од куfiе у временском трајању до 14 дана, односно док 
се не стекну услови за безбедан повратак на рад. 



4.3 Поступање у другим случајевима 

У иэузетним случајевима, када непосредни руководилац процени да постоји опасност од 
ширења заразне болести Covid-19 или посебна опасност по здравствено стање запосленог, 
предлаже надлежном извршном/корпоративном директору/руководиоцу самосталног 
сектора упуfiивање эапосленог на рад од куfiе. Запослени се ynyfiyje на рад од кyFie, уз 
претходну сагласност Тима эа превентивно деловање, а на предлог надлежног 
директора/извршног/корпоративног директора/руководиоца самосталног сектора уэ 
посебно, детаљно образложење. 

4.4 Вођење евиденције 

Шеф Службе эа БЗР и ЗОП, на основу података добијених од стране непосредног 
руководиоца, води централну евиденцију запослених код којих је. потврFјено присуство 
заразне болести Covid-19 и запослених који су у изолацији по решењу надлежног органа. 
Централна евиденција садржи следеТiе податке: име и презиме, матични број у ЕМС АД 
Београд, радно место, локацију рада, адресу становања, број телефона, датум 
пријављивања од стране непосредог руководиоца. 

Запослени је дужан да, уколико добије решење надлежног државног органа о изолацији, 
исто достави непосредном руководиоцу, који је дужан да о томе обавести шефа Службе эа 
БЗР и ЗОП у циљу увођења овог эапосленог у централну евиденцију. 

Евиденцију запослених који су упуFiени на рад од куfiе води Сектор за радноправне послове 
и нормативу на основу достављених података. Директор/извршни/корпоративни 
директор/руководилац самосталног сектора дужни су да сваког петка за наредну недељу 
доставе Сектору за радноправне послове и нормативу списак эапослених који су упуfiени 
на рад од куfiе. Уколико доFје до измене у организацији рада, информацију је потребно 
доставити беэ одлагања. " 

11. Остале одредбе Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије 
заразне болести, број 900-00-ОРР-1419/2019-063 од 07.08.2020. године и Измене Плана 
примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије эаразне болести, број 900-00- 
ОРР-1419/2019-070 од 18.09.2020. године, у свему остају на снаэи. 

111. Ова Измена Плана примене мера ступа на снагу и почиње да се примењује наредног 
дана од дана обајављивања на огласним таблама и порталу ЕМС АД Београд. 

1v. Ову Измену Плана примене мере објавити на огласним таблама и интерном порталу 
ЕМС АД Београд, у циљу упознавања. и информисања запослених о угврFјеним 
иэменама. 
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