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Da bi zaposleni postao član Samostalnog sindikata metalaca Srbije dovoljno je da potpiše 

PRISTUPNICU kod svog Sindikalnog Predstavnika ili u prostorijama Samostalnog sindikata  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Година 1 ∞ 10 ЈУЛ 2020  ∞  Београд, Дечанска 14, tel/fax. 011/3340722 mail:sms@sindikat.rs 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

             

                                                         
                                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Изабрани чланови Управе Самосталног синдиката металаца Србије, у складу са чланом 71. Статута и чланом   4.тачка 

3.5. одлуке о расписивању избора за мандатни период 2020 – 2025. год. су 

➢ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ИСТОЧНУ СРБИЈУ 

1.      ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЋ, председник Регионалне организације ССМС за источну Србију 

2.      ВИДИМКО ТОШИЋ, ФКЗ Зајечар 

3.      НЕБОЈША МАНИЋ, АТБ ФОД Бор 

4.      ЗОРАН ТРАЈКОВИЋ, АЛФА ПЛАМ Врање 

5.      ЈАДРАН ПОПОВИЋ, Синдикат металурга Србије 

➢ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ЦЕНТРАЛНУ СРБИЈУ 

1. ГОРАН МИЛИЋ, председник Регионалне организације ССМС за централну Србију 

2. ЗОРАН МАРКОВИЋ, ФИАТ КРАЈСЛЕР Крагујевац 

3. ДРАГАН ИЛИЋ, ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ Крагујевац 

4. СИНИША ПРЕЛИЋ, HBIS СРБИЈА, Смедерево 

5. ОЛИВЕР ЈОВАНОВСКИ, ФК Јагодина 

6. СЛАВКО БЛАГОЈЕВИЋ, ГОША МОНТАЖА Велика Плана 

7. ГОРАН ПАВЛИЧЕВИЋ, АРМАТУРE Александровац 

➢ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ЗАПАДНУ СРБИЈУ 

1. РАДОСЛАВ АНИЧИЋ, председник Регионалне организације ССМС за западну Србију 

2. ВЛАДИСЛАВ ТРНАВАЦ, ВАЉАОНИЦА БАКРА Севојно 

3. АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, АУТОВЕНТИЛ Ужице 

4. ДРАГАН МАНДИЋ, ИМПОЛ СЕВАЛ Севојно 

5. ГОРАН РАДОВАНОВИЋ, РУДНИК КОНТАНГО Рудник 

     6.    ЗОРАН БАБИЋ, „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА“ Лучани 

7.     БРАНКО ПЕТРОВИЋ, „КРУШИК“ Ваљево 

➢ ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ 

1. СЛОБОДАН КОСТИЋ, председник Организације ССМС за покрајину Војводина 

2. ГОРДАНА МАЉУГИЋ, „ТАТРАВАГОНКА“ Суботица 

3. НАДЕЖДА СРЕМАЦ, „ЕАТОН ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица 

4. САША АНТУНОВИЋ, „SIEMENS“ Суботица 

5. ВЛАДИМИР КУБЕТ, „Le Belier“ Кикинда 

➢ ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ГРАД БЕОГРАД 

1. БРАНКО МИЛИНОВИЋ. Председник Организације ССМС за град Београд 

2. САВА ОПАЧИЋ, ИНСА Земун 

3. ЗОРАН АНТОНИЈЕВИЋ, ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ 

➢ ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

1. РАДОСЛАВ МИЛЕНТИЈЕВИЋ, „ТРЕПЧА“ Косовска Митровица 

2. ЉИЉАНА РАФТОВСКИ, „ТРЕПЧА“ Звечан   

 

         

                                                                          

 

➢ Организација чланова заснована на добровољном учлањавању запослених у 

предузећима металске индустрије    

➢ Интересна организација чланова која дефинише, остварује, омогућава и штити 

њихова права из рада и по основу рада 

➢ Јединствена организација на територији Републике Србије, са одговарајућом 

структуром организовања 

➢ Своју организациону структуру заснива на демократским изборним принципима 

➢ Заступа чланство пред послодавцима на нивоу предузећа и асоцијацијама 

послодаваца, локалном самоуправом, теритаријалном аутономијом и ресорним 

министарствима на нивоу Републике Србија 

➢ Оснивач Савеза Самосталних Синдиката Србије 

➢ Активно је укључен у међународну синдикалну сарадњу 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

 

 

Primenjuje se od datuma: 11.07.2020. godine 

Predmet 

Član 1 

Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje 

je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja 

pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za 

bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se 

zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi 

epidemiju zarazne bolesti. 

Obim primene 

Član 2 

Ovaj pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima 

u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad izuzev rada na 

terenu i rada od kuće. 

Plan primene mera 

Član 3 

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj 

okolini, donese plan primene mera za sprečavanje 

pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je 

sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi 

saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i 

zdravlja na radu. 

Poslodavac je dužan da plan primene mera, usled 

nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad 

tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama 

nadležnog organa. 

Sadržina plana primene mera 

Član 4 

Planom primene mera se utvrđuju mere i aktivnosti 

kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje 

zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne 

bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u 

slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju 

bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite 

prisutnih lica. 

Plan primene mera obavezno sadrži: 

1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave 

epidemije zarazne bolesti; 

2) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja 

preventivnih mera i aktivnosti; 

3) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave 

epidemije zarazne bolesti. 

Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje 

pojave epidemije zaraznih bolesti 

Član 5 

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u 

radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a 

naročito sledećih: 

1) pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i 

uputstva o merama i postupcima za sprečavanje 

pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže 

informaciju o simptomima zarazne bolesti; 

2) u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije 

organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu 

radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa 

manjim brojem zaposlenih; 

3) sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i 

pomoćnih prostorija što uključuje redovnu 

dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog 

prostora; 

4) obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, 

ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi 

alkohola za pranje ruku; 

5) obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se 

često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i 

opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni 

telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad; 

6) uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih 

i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi; 

7) obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad 

sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i 

spoljnim saradnicima; 

8) organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i 

smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz 

prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa 

sadržajem. 

Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne 

bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu 

preventivnih mera, a naročito sledećih: 

1) prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen 

se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava; 

 

                                             

2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije 

poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za 

ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom 

procesa rada; 

3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz 

radne i pomoćne prostorije; 

4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz 

organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji 

je zaražen; 

5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u 

kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim 

zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere 

zaštite; 

6) primenjuju se sve druge mere po preporuci 

epidemiologa. 

Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja 

preventivnih mera i aktivnosti 

Član 6 

Poslodavac je dužan da u planu primene mera uredi 

obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i 

kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na 

radu. 

Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i 

zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice 

za bezbednost i zdravlje na radu. 

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu 

Član 7 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa 

poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu 

preventivnih mera, a naročito: 

1) učestvuje u izradi plana primene mera; 

2) priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i 

zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od 

epidemije zarazne bolesti; 

3) kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu 

primene mera koji donosi poslodavac; 

4) vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu 

zaštitu na radu; 

5) sarađuje sa državnim organima i daje potrebna 

obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i 

zdravlja na radu. 

Obaveze zaposlenog 

Član 8 

Zaposleni je obavezan da: 

1) sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na 

radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih 

zaposlenih; 

2) namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu 

zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi 

ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i 

zdravlje drugih lica; 

3) dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i 

pravilno prati ruke; 

4) ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu 

zaštitu na radu i radnog odela; 

5) obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na 

simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih 

ili članova svoje porodice; 

6) pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući 

i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za 

ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka 

izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice; 

7) pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva 

za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene; 

8) u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti 

poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili 

drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi 

njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje 

drugih zaposlenih; 

9) sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje 

na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za 

bezbednost i zdravlje na radu. 

Prelazna i završna odredba 

Član 9 

Plan primene mera iz člana 3. ovog pravilnika poslodavci 

su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na 

snagu ovog pravilnika. 

Član 10 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije". 

 

 

 


