
,~
О 

 АруШТВ0 .~ј~
Т  .о 

а~~ 	- 
~ЕOгР~~ е! ~ i.тејиfl, ј ипл. ек• номиста 

ДИРЕКТОР 

На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", 
бр.101/05, 91/15 и 1 13/1 7 — др. закон), а у складу са чланом 15. став. 2 т~чка 2. Правилника о 
начину и поступку процене ризика на радном месry и у радној околини („Службени гласник 
РС", број 72/06, 84/06 - испр., 30/10 и 102/15) и чланом 3. Правилника о превентивним мерама 
за безбедан и здрав рад за спречавање појаве ширења епидемије заразне болести 
(„Службени гласник РС", бр. 94/20), директор доноси 

Измену Плана примене мера за спречавање поја 
епидемије заразне болести 

е и ширења 

  

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

У целом тексту Плана примене мера и писаним инструкцијама и упутствима о мерама 
и посryпцима за спречавање појаве епидемије заразне бојiести, као његовим 
саставним делом, речи „2 т", „2 метра" и„два метра", замењују qe речима „1,5 т"; 

- У тачки 3.1 „Опште превентивне мере", мења се алинеја 10 Їгако  да сада гласи: 
„Приликом коришћења објеката за одмор, рекреацију и е укацију запослених 
обавезна је примена утврFјених превентивних мера које Tie бити істакнуте у објекту." 

2. Остале одредбе Плана примене мера, у свему остају на снази. 

3. Ова Измена Плана примене мера cryna на снагу и почиње да се прим'ењује наредног дана 
од дана обајављивања на огласним таблама и порталу ЕМС АД Бео~рад. 

4. Ову Измену Плана примене мере објавити на огласним таблама и ин~ерном порталу ЕМС 
АД Београд у циљу упознавања и информисања запослених о утврfјеним изменама. 

5. Измењено Упутство за безбедан и здрв рад за лица која долазе у ра ну околину ЕМС АД, 
Београд у циљу спречавања појаве и ширења заразне болести (Прилог 8 Плана примене 
мера) доставити повезаним привредним друштвима и објавити на инт~ернет страници ЕМС 
АД Београд у циљу упознавања и информисања других лица о свим прописаним 
превентивним мерама. 
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