
               
Република Србија 

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ 
СУ I 1 38/20 

      14.07.2020.године 
П а н ч е в о 

 
         На основу  Закона о безбедности и здравља на раду ( „Сл. Гласник РС“ , бр. 
101/2005 , 91/2015 , 113/2017 ) , Правилника о превентивним мерама за безбедан и 
здрав рад на радном месту ( „Сл. Гласник РС „ , бр. 21/09 и 1/2019 ) и Правилника о 
превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести као и Акта о процени ризика сагласно закону и 
прописима из области безбедности и здравља на раду  доноси 

 
 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА 
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

 
Тачка 1. 

 
Овај план се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се 
обавља рад. 
 

Тачка  2. 
 
На улазу у зграду суда , ходницима зграде правосудна стража је задужена за 
спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности, у судницама 
председник већа , у канцеларијама шефови одељења. 
 

Тачка 3. 
 
Пре почетка рада сваки радник  у писаној форми добија инструкције и упутства о 
мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, које садрже 
информације о симптомима заразне болести од стране непосредног руководиоца 
 

Тачка 4. 
 

Запослени на пословима одржавања хигијену објекту , посебно у преподневним 
часовима обавезни су да више пута у току радног дана коришћењем 
дезинфекционих средстава очисте простор на улазу , посебно улазна врата , све 
стаклене површине које се користе, пултове у шалтер сали , пулт пријавнице на 
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улазу, тоалете. За одржавање простора користиће санитарна и дезинфекциона 
средства ( натријум хиполхлорид,алкохол и асепсол). 
  
 

Тачка 5. 
 
Запослени на пословима одржавања хигијене ће водити рачуна о довољним 
количинама сапуна,убруса у тоалетима а правосудна стража о дезинфекционим 
средствима на бази алкохола за прање руку на улазу у зграду суда 
 

Тачка  6. 
 
Радници одржавања зграде суда ће редовно дезинфиковати ходнике , степенице, 
хол зграде суда дезинфекционим средствима на бази хлора  и обезбедити често 
проветравање радног простора. 
 

Тачка  7. 
 
Управитељ писарнице води евиденције о дезинфекцији радних и помоћних 
просторија коју организује и спроводи. 
 
 

Тачка  8. 
 
Запослени на пословима одржавања хигијене редовно уклањају отпад и смеће из 
просторија тако да их празне без контакта са садржајем. 
                                                                

Тачка 9. 
 
Простор у коме је боравио заражени се мора редовно физички и хемијски 
дезинфиковати и проветравати од стране запослених на пословима одржавања 
хигијене. 
 

Тачка 10. 
 

Правосудна стража прецизно дефинише правац кретања зараженог кроз радне 
просторије и прецизно дефинише контакте запослених са зараженим и спроведе све 
прописане мере заштите.  
 

Тачка 11. 
 

Правосудна стража се стара да приликом уласка у просторије суда странке,сведоци 
и други учесници у поступку обавезно носе личну хигијенску маску за заштиту која 
добро пријања на нос и уста и да изврше дезинфекцију руку. 
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Тачка 12. 
 
Правосудна стража на улазу у зграду суда мери телесну температуру запослених и 
странака и уколико је повишена температура , неће јој бити омогућен улаз у зграду 
суда. 

Тачка 13. 
 
Правосудна стража ће упозоравати запослене и странке да се држе прописаних 
мера о безбедном растојању – физичке дистанце , међусобно растојање мора 
износити најмање 1,5 метара између две особе , како у чекаоницама тако и у 
судницама, а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат. 
 

Тачка 14. 
 
Обавезе свих  запослених и странака је да приликом уласка у зграду суда прођу 
1.Дезо баријеру ( дезинфекциону заштиту обуће ) 
2.Носе личну хигијенску маску 
3.Прођу безбедносни преглед 
4.Да изврше дезинфекцију руку 
5. Препорука- ношење заштитних хигијенских рукавица 
 

Тачка 15. 
 
По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних мера странке су у 
обавези да изврше пријављивање на пријавници ( код правосудних стражара ) 
одговарајућим документима ( позив за суђење , лични идентификациони документ 
и да наведе разлог доласка у објекат суда ) 
 

Тачка 16. 
 
Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код 
послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду. 
 
 

Тачка 17. 
 
Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са Председником суда и судском 
управом планира , спроводи , и подстиче примену превентивних мера , а нарочито : 

1. Учествује у изради плана примене мера 
2. Припрема писане инструкције и упутства за безбедан и здрав рад у циљу 

заштите здравља запослених од епидемије заразних болести 
3. контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који 

доноси Председник суда 
4. Врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду 
5. Сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени 

превентивних мера безбедности и здравља на раду. 
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Тачка 18. 
 
 
Запослени је обавезан да: 
1. Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би 

сачувао своје здравље , као и здравље других запослених 
2. Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и 

да са њима пажљиво рукује , да не би угрозио своју безбедност и здравље 
као и безбедност и здравље других лица 

3. Додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке 
4. Обавезно обавестити послодавца уколико посумња на симптоме заразне 

болести код себе , код других запослених или чланова своје породице. 
5. Пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад 

која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 
случају уочених недостатака извести судску управу или друго овлашћено 
лице 

6. Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у 
стању да не угрожавају друге запослене 

7. У складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о 
неправилностима,штетностима,опасностима или другој појави која би на 
радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност 
и здравље других запослених 

8. Сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би 
се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду 
 

Тачка 19. 
 
План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразних болести 
чини саставни део Акта о процени ризика Вишег суда у Панчеву 
 

 
Тачка 20. 

 
За све што није регулисано овим планом примене мера примењиваће се одредбе 
Закона о безбедности и здравља на раду ( „Сл. Гласник РС“ , бр. 101/2005 , 
91/2015 , 113/2017 ) 

 
 

Тачка 21. 
 
Овај план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних 
болести ступа на снагу даном доношења 
 

        Председник Вишег суда у Панчеву 

Станка Симоновић с.р. 

 


