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На основу чланова 23. и 24. Колективног уговора за „ЕМС АД Београд" („Службени 
гласник Републике Србије", бр.1120 од 02.02.2015. год, бр.У-455 од 20.07.2016 год., 
бр. 511-00-ОРР-31/2017-005 од 03.01.2018 год., бр. 511-00-ОРР-31/2017-006 од 
03.01.2018 год., бр.511-00-ОРР-31/2017-007 од 09.10.2020 год.) и члана 38. Правилника 
о безбедности и здрављу на раду бр.020-00-ОАКТ-22/2019-001 од 30.09.2019 са 
изменама и допунама број 020-00-ОАКТ-6/2021-003 од 24.02.2021.године, Одбор за 
безбедност и здравље на раду на првој седници одржаној дана 28.04.2021.године, 
доноси 

ПОСЛОВНИК 
О РАДУ ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ 

1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Пословником о раду Одбора за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: 
пословник) уређују се организација и начин рада Одбора за безбедност и здравље 
на раду (у даљем тексту: Одбор) укључујуfiи начин сазивања седница и достављања 
материјала, одржавања седница, вођења записника са седница као и доношења 
аката Одбора: мишљења, предлога и препорука у обављању послова остваривања 
безбедности и здравља на раду у Акционарском друштву „Електромрежа Србије" 
Београд (у даљем тексту: ЕМС АД) у складу са Законом о безбедности и здрављу на 
раду (у даљем тексту: Закон), Колективним уговором и интерним актима Друштва. 

Члан 2. 

Одредбе Пословника о раду одбора за БЗР (у даљем тексту: Пословник) примењују 
се на чланове Одбора и лица која присусутвују седницама Одбора. 

Члан З. 

Одбор образују запослени код послодавца. 
Одбор за Б3Р има 5 чланова, од којих три представника запослених предлаже 
Синдикат ЕМС (у даљем тексту: Синдикат) из реда свих запослених, а два 
представника Послодавца предлаже директор. 

Одбор за БЗР на првој седници бира председника и заменика председника из реда 
својих чланова. 

Надлежност Одбора 

Члан 4. 

Надлежност Одбора за БЗР регулисана је Законом, Колективним уговором, 
Правилником о безбедности и здрављу на раду. 



Одбор за БЗР у оквиру свог делокруга рада обавља cneдeFie послове: 

• прати и анализира спровоFјење утврТјених мера безбедности на раду, а нарочито: 
исправност средстава за рад, услова радне околине, коришfiење средстава и 
опреме за личну заштиту, поступање са опасним супстанцама (исправно 
складиштење, паковање, декларације, упуство за рад са опасним супстанцама 
итд.), и сл; 

• учествује у сагледавању опасности и штетности на радном месту у циљу израде 
или допуне Акта о процени ризика; 

• учествује у разматрању и предлагању измена и допуна аката Послодавца која 
регулишу област безбедности и здравља на раду, а нарочито оних који се односе 
на услове рада, опрему и средства личне заштите; 

• анализира стање посебне заштите запослених жена и запослених са смањеном 
или измењеном радном способношТiу и предлаже мере за побољшање њихове 
заштите; 

• учествује у разматрању повреда на раду и професионалних обољења 
запослених, извора и узрока њиховог настанка и предлаже мере за отклањање 
узрока повреда на раду и професионалних обољења запослених; 

• сараТјује са одговарајуfiим инспекцијским органима по питањима из области 
безбедности и здравља на раду; 

• учествује у доношењу и промоцији Политике у области безбедности и здравља 
на раду код Послодавца, односно предлаже потребне измене и допуне Политике 
у области безбедности и здравља на раду; 

• остварује сарадњу са стручним службама из области безбедности и здравља на 
радУ; 

• даје Послодавцу предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и 
здравље на раду, укључујуFiи предлоге за предузимање одговарајуFiих мера за 
отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље 
запослених; 

• обавља друге послове утврђене Законом. 

Члан 5. 

Одбор у извршавању овлашћења и обавеза у складу са законом и колективним уговором 
има право да даје предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље 
на раду запослених, да захтева од послодавца да предузме одговарајуfiе мере за 
отклањање и смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених и да 
захтева вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматра да послодавац није 
спровео одговарајуFiе мере за безбедност и здравље на раду. 

Представник запослених, односно члан Одбора има право да присуствује инспекцијском 
надзору. 

11 НАЧИН РАДА ОДБОРА 

Сазивање седнице 

Члан 6. 

Послове из свог делокруга Одбор обавља на седницама. 

Седнице Одбора сазива председник Одбора, на сопствену иницијативу, на 
иницијативу најмање три члана Одбора, на предлог Директора ЕМС АД или на 
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предлог представника Синдиката. 

Члан 7. 

Седнице Одбора сазивају се писаним позивом (путем е-maila), заједно са 
потребним материјалом за седницу, који се ynyFiyje члановима Одбора најкасније 
три дана пре дана одржавања седнице. 

Седница Одбора се сазива најмање једном у три месеца, а може се сазвати у 
краhем року о чему одлучује председник Одбора. 

Члан 8. 

На седницу Одбора позивају се чланови Одбора. 

Шеф службе за безбедност и здравље на раду, председник Синдиката и друга лица по 
позиву моry да присуствују седници и учествују у раду без права гласа, одлучивања 
и утицаја на изјашњавање чланова Одбора. 

Члан 9. 

Позив за седницу Одбора садржи нарочито: место и време одржавања седнице и 
предлогдневног реда. 

Уз позив за седницу доставља се записник са претходне седнице Одбора и 
материјал према предложеном дневном реду за седницу. 

Члан Одбора који је из оправданих разлога спречен да присуствује седници дужан 
је да о томе благовремено пре одржавања седнице обавести председника Одбора. 

Члан 10. 

Седнице Одбора се одржавају у просторијама ЕМС АД, а могу се одржавати и 
коришFiењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, 
тако да сва лица која учествују у раду седнице могу меТјусобно истовремено да 
комуницирају. 

Сматра се да су лица која на овај начин учествују у раду седнице лично присутна. 

Члан 11. 

Послодавац, Одбор за БЗР и Синдикат дужни су да меFјусобно сарађују о питањима 
безбедности и здравља на раду у складу са Законом и свим прописима. 

Шеф службе за БЗР одговоран је да, писаним путем, обавештава Одбор о свим 
подацима који се односе на безбедност и здравље на раду и омогуfiава увид у све акте 
које се односе на безбедност и здравље на раду у складу са Законом и свим прописима. 

Утврђивање предлога дневног реда 

Члан 12. 

Председник одбора утврFјује предлог дневног реда. 

Предлог дневног реда са потребним материјалом доставља се члановима Одбора 3 
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дана пре одржавања седнице. 

Припремање материјала за седнице 

Члан 13. 

Пружање правне помоFiи и административно-техничке послове, у циљу реализације 
свих задатака из надлежности Одбора за БЗР, обавља секретар Одбора за БЗР. 

Секретар Одбора у сарадњи са председником Одбора стара се да чланови Одбора 
буду благовремено и потпуно информисани о питањима о којима се одлучује на 
седници. 

Токседнице 

Члан 14. 

Седницама Одбора председава председник и стара се о одржавању реда на 
седници. 

У случају спречености председника да присуствује седници, седницом председава 
заменик председника Одбора. 

Члан 15. 

Председник Одбора отвара седницу пошто претходно утврди да седници 
присуствује више од половине именованих чланова Одбора, од којихје минимум 
један члан представник послодавца. 

Дневни ред седнице Одбора утврђује се на почетку седнице на основу предлога 
дневног реда који је достављен уз позив за седницу. 

Председник или члан Одбора изузетно, може предложити допуну дневног реда који 
је достављен уз позив за седницу у случају хитности одређеног питања и под 
условом да су за изјашњавање Одбора по том питању обезбеТјене неопходне 
информације и подаци. 

Члан 16. 

На седници Одбора разматра се свако питање према утврђеном дневном реду. 

Председник Одбора закључује расправу о појединим питањима дневног реда када 
утврди да нема више пријављених учесника у расправи и када се постигне сагласност 
по предметној тачки дневног реда. 

Члан 17. 

Одбор може одлучити да се разматрање по поједином питању прекине и да се 
то питање додатно припреми, односно да се прибаве додатне информације и 
подаци који су неопходни за изјашњавање Одбора. 

У случају из става 1. овог члана, Одбор утврђује рок за прибављање потребних 
података. 
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Члан 18. 

Одбор одлучује самостално и веFiином гласова када седници присуствују сви чланови 
Одбора, односно једногласно када седници присуствују најмање 3 (три) члана. 

Записник 
Члан 19. 

О раду Одбора води се записник који израђује секретар Одбора. 

Записник садржи основне податке о седници а нарочито број , датум и место 
одржавања седнице, означење присутних и одсутних чланова и других позваних лица, 
издвојена мишљења и предлоге чланова Одбора, резултате одлучивања по свакој тачки 
дневног реда и друге битне податке. 

Члан Одбора који по поједином питању издвоји своје мишљење дужан је да преда 
записничару на седници или одмах после седнице текст свог мишљења, ради уношења 
у записник. 

Члан 20. 

Записник потписују председник Одбора и записничар. 

Предлог записника са седнице, који садржи усвојена мишљења, предлоге и препоруке 
о појединим питањима која су била предмет дневног реда, се доставља од стране 
секретара члановима Одбора на упознавање и сагласност (путем e-maila) у року од 7 
дана од дана одржавања седнице. 

Записник се, по усвајању, доставља члановима Одбора у року од 7 дана, шефу Службе 
за БЗР и председнику Синдиката. 

Члан 21. 

Препоруке донете на седници потписује председник одбора и исте секретар доставља 
руководиоцима организационих јединица надлежних за поступање по овим актима 
најкасније у року од 7 дана од дана одржавања седнице Одбора. 

111 ИЗВЕШТАВАF6Е О РАДУ ОДБОРА 

Члан 22. 

О свом раду Одбор за БЗР подноси шестомесечни извештај директору Друштва и 
извршном директору организационе јединице надлежне за послове БЗР и Синдикату . 

1V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

О примени овог Пословника стара се председник Одбора. 

Члан 24. 

На сва питања која нису наведена у овом пословнику примењују се важеТiе одредбе 
Закона, Колективног уговора и Правилника о безбедности и здрављу на раду. 
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~Пре• Їдни Од•ора 

Члан 25. 

Овај Пословник ступа на снаryданом доношења. 
Доношењем овог Пословника ставља се ван снаге Правилник о раду Одбора за 
безбедност и здравље на раду од 1 1 .07.2017.године. 

Број: 900-00-ОРР-1156/2021-002 
Датум: 28.04.2021. године 

Акционарско друштво 
„Електромрежа Србије" Београд 

7L 
сг 
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Акционарско друштво"Електромрежа Србије" 
Београд, Кнеза Милоша бр.11 
Клас.знак: 
Број: 900-00-ОРР-1156/2021-003 
Дана: 28.04.2021. године 

ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВГ6Е 
НА РАДУ 

На основу члана 24. Колективног уговора за „ЕМС АД Београд" („Службени гласник 
Републике Србије", бр.1120 од 02.02.2015. год, бр.У-455 од 20.07.2016 год., бр. 511- 
00-ОРР-31/2017-005 од 03.01.2018 год., бр. 511-00-ОРР-31/2017-006 од 03.01.2018 год., 
бр.511-00-ОРР-31/2017-007 од 09.10.2020 год.) и члана 3. Пословника о раду Одбора за 
безбедност и здравље на раду, на 1 седници одржаној дана 28.04.2021. године доноси 
cneдeFiy 

ОДЛУКУ 

1. За председника Одбора за безбедност и здравље на раду именује се: 

- Ненад Трифуновић, координатор за одржавање високонапонских водова- 
представникзапослених 

2. За заменика председника Одбора за безбедност и здравље на раду именује се: 

- Жика Јовановиfi, шеф службе за заштиту од пожара и ванредне ситуације — 
представникПослодавца 

3. Председник и заменик председника Одбора за безбедност и здравље на раду 
именују се на мандатни период од 4 (четири) године. 

4. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Предсе• ник Одбора за БЗР 
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