МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад

ПЛАН
СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ИСИДОР БАЈИЋ“

1. Правни основ
Процена ризика за сва радна места у музичкој школи „Исидор Бајић“, обавиће
се у складу са:
 Законом о безбедности и здрављу на раду (»Службени гласник РС«, број
101/05),
 Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној
околини (»Службени гласник РС«, број 72/06).

2. Организација и координација спровођења, измена и допуна поступка
процене ризика
На основу Одлуке о покретању поступка процене ризика, за послове спровођења
и координације. Измене и допуне поступка процене ризика, одговоран је предузетник
СЗР
„ ПАН-ЕЛЕКТРОН“ са лиценцом број 164-02-00064/2007-01 од 16.07.2007.
Као стручно лице одговорно за процену ризика одређена је:
 Татјана Добрић, дипл.инг.ел.
Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду, број: 152-02-00321/2006-01 од
05.02.2007. године, издатог од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд.
Стручно лице је обавезно да сачини План спровођења процене ризика, одреди
начине и поступке вршења процене ризика, сарађује са одговарајућим службама,
стручним установама и предузећима у циљу израде процене ризика за сва радна места
у радној околини.
За вршење надзора и контроле над пословима безбедности и здравља на раду,
као и поступка процене ризика и потписивање документације у вези поступка процене
ризика, као лице за надзор-координатор од стране послодавца, одговоран је:
 Љубиша Новаковић, заменик директора

3. Лица која учествују у процени ризика
У процени ризика на пословима стручне помоћи при процени ризика из музичке
школе „ Исидор Бајић“, ангажоваће се:
 Љубиша Новаковић, заменик директорa и сви запослени у Школи.

4. Методе процене ризика
Приступи процени ризика на раду обично се заснивају на :
 посматрању околине радног места (нпр. приступ радном месту, услови подних
површина, безбедност опреме за рад, температура, осветљење, бука итд.),
 препознавање задатака који се морају обавити на радном месту (сви задаци
морају бити описани како би могли бити укључени у процену ризика),
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 разматрање задатака који се обављају на радном месту (ризици везани за
поједине послове),
 посматрање тадног простора (провера да процедуре следе упутства и обављају
се како је предвиђено како се не би појавиле нове опасности),
 посматрање облика рада (процена изложености опасности),
 проучавање психичких, социјалних и физичких фактора који могу допринети
стресу на раду, њиховој међусобној интеракцији, интеракцији с факторима у
предузећу и околини.
Посматрања се могу упоредити са критеријумима за осигурање здравља и
безбедностикоји се заснивају на:
1) Законским обавезама,
2) Објављеним стандардима и упутствима, договореној пракси, нивоима
професионалне изложености појединих струковних удружења, упутствима
произвођача итд.
3) Принципима хијерархије за спречавање опасности:
 избегавање опасности
 замена опасног са безопасним или мање опасним,
 борба против опасности на самом извору,
 примена колективних заштитних мера, а не индивидуалних,
 прилагођавање техничком напредку и новим сазнањима,
 брига за побољшање нивоа заштите.
Метода принципа ризика је заснована семи-квантитативној прилагођеној
Киннеy методи.
Методологија обухвата процедуре за идентификацију опасности, оцењивање
ризика предлагање креативних мера у циљу елиминације или смањења ризика.

5. Фазе и рокови за процену ризика
Процена ризика ће се обавити у 5 фаза, а планирани су следећи рокови
извршења по фазама:
I фаза
а) Прикупљање општих података о послодавцу.
Рок: до 25. 12. 2007.
б) Опис технолошког и радног процеса.
Рок: до 15. 01. 2008.
ц) Опис и груписање опреме и средства за рад.
Рок: до 20. 01. 2008.
д) Прибављања.
II фаза
а) Прибављање потребних стручних налаза.

Рок: до 15. 02. 2008.

III фаза
а) Снимање организације рада и радних места
са анкетирањем запослених
б) Препознавање и утврђење опасности и штетности
на радном месту и радној околини.

Рок: до 20. 02. 2008.

IV фаза
а) Процењивање ризика у односу на
утврђене опасности и штетности.
б) Утврђивање и класификација радних места
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са повећаним ризиком.
ц) Утврђивање начина и мере за отклањање,
смањење или спречавање ризика са
утврђивањем приоритета.

Рок: до 25. 02. 2008.

V фаза
а) Усвајање акта о процени ризика.

Рок: до 05. 03. 2008.

6. Начин и поступак прикупљања документације за процену ризика
Документација потребна за процену ризика, прикупљаће се од лица наведених у
тачки 3. преко лица за надзор – Љубиша Новаковић.
Након увида у документацију процењивачи обилазе радна места и:
 посматрају околину радног места (нпр. приступ, услови подних површина,
безбедност опреме за рад итд.),
 препознају задатке који се морају обавити на радном месту( сви задаци морају
бити описани како би могли бити укључени у процену ризика),
 разматрају задатке који се обављају на радном месту ( евиденција ризика за све
поједине послове),
 посматрају облике рада (процена изложености опасности),
 разматрају спољне факторе који могу утицати на радно место (нпр. временски
услови за раднике који раде на отвореном),
 проучавају психичке, социјалне и физичке факторе који могу допринети стресу
на раду, њиховој међусобној интеракцији, интеракцији с фактором у предузећу
и околини).

7. Информисање процењивача ризика и лица која учествују у процени
ризика
Стручно лице информише чланове тима за процену ризика и лица запослена код
послодавца која учествују у изради акта о процени ризика.

8. Координација између процењивача ризика и лица која учествују у
процени
Координацију и организацију послова између процењивача и лица која
учествују у процени ризика, врши стручно лице – одговорно за процену ризика.
Контролу поступка процене ризика и рада процењивача обавља координатор.

9. Прибављање информација за процену ризика од запослених
У процес процене ризика на радним местима у радној околини ће се укључити
запослени који раде на радним местима за које се врши процена ризика. Запослени су у
обавези да процењивачу дају све потребне и тражене податке, као и да дају мишљење и
предлог у вези са обављањем послова на том радном месту.
Подаци покупљени од стране запослених се евидентирају писменим путем и
чине саставни део документације о процени ризика.

10. Информисање и
упознавање представника запослених са
резултатима процене ризика и предузетим мерама
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По завршеној процени ризика послодавац ће писменим путем обавестити и
информисати представнике запослених са резултатима процене ризика и мерама које
су предузете, као и мерама које треба предузети ради заштите живота и здравља
запослених.
Заинтересовани запослени морају да буду обавештени о резултатима свих
процена које се односе на њихова радна места и о радњама које треба предузети као
резултат процене.
Стручно лице:
Татјана Добрић
Датум: 20. 12. 20__

На основи члана 13 става 1, 2 и 3 Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ број 101/05) и Правилника о начину и поступку процене
ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС“ број 72/2006 и
84/2006 –исправка)
Послодавац
Музичка школа „ИСИДОР БАЈИЋ“
Његошева 9 НОВИ САД
ДОНОСИ

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
Подаци о правном лицу које је извршило
процену ризика:
Адреса:

СЗР“ПАН-ЕЛЕКТРОН“
Бранко Добрић предузетник
Нови Сад, Ченејска 40

Датум израде процене ризика:
Потпис стручног лица:

фебруар, 2008.
Татјана Добрић, дип.инг.ел.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ
Пословно име (назив):
Мат. Број:
Седиште:
Делатност:

Шифра претежне делатности:

Музичка школа „ИСИДОР БАЈИЋ“
08066922
Нови Сад, Његошева 9
Техничко и стручно средње образовање за
образовне профиле: - музички извођач
- музички сарадник
80220

1.1. Подаци о лицима која су запослена код послодавца, а учествују у процени
ризика:
 Љубиша Новаковић (помоћник директора)
У процени ризика су учествовали и запослени код Послодавца.
1.2. Подаци о лицима која врше процену ризика:
На основу Одлуке о покретању поступка процене ризика, за послове спровођења
и координације, измене и допуне поступка процене ризика, одговоран је предузетник
СЗР“ ПАН-ЕЛЕКТРОН“ Бранко Добрић Предузетник са лиценцом број: 152-0200321/00064/01 од 16.07.2007.
Као стручно лице одговорно за процену ризика одређена је:
Татјана Добрић ,
(име и презиме)

дипл.инг.ел.
(квалификација)

Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду, број: 152-02-00321/2006-01 од
05.02.2007. године, издатог од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд.

2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА
2.1. Опис радног процеса
Делатности Музичке школе „Исидор Бајић“ су:
 васпитно – образовни рад са ученицима
 стручно оспособљавање ученика за стицање дипломе III и IV степена стручне
спреме
2.2 Опис средстава за рад која се користи у радним процесима
2.2.1. Објекти који се користе као радни и помоћни простор
Постојећи објекати музичке школе налазе се у Новом Саду, Његошева број 9.
Зграда школе заузима површину 1383м2, а земљиште је површине 1746м2.
Улични објекат има приземље и спрат, габарита( 28,52+4,22+37,29)м x 12,90м
са косим вишеводним кровом.
Испод мањег дела приземља налази се подрум где је сместена подстаница за
централно грејање. Изнад I спрата уличног објекта је тавански простор који је
слободан без неке посебне намене.
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Са дворишне стране на главни објекат се наслањају два приземна анекса. У
објекту је смештено укупно осам учионица за колективну наставу и четрдесет кабинета
за индивидуалну наставу.
У дворишту се бналази један самостални објекат габарита 16,82 x 7,48м. Објекат
је приземни са косим кровом. У истом су смештене три засебне учионице, без пратећих
санитарних просторија.
Сви објекти су зидане конструкције са подужним и попречним носећим
зидовима. Зидови су урађени од пешчане цигле старог формата.
Кровови су коси, кровни прекривач је бибер цреп, а код анекса валовити салонит.
Потребно је извршити санацију дела крова који је покривен бибер црепом јер
прокишњава.
Део подова (степениште, хол, клуб, санитарни чвор итд.) су обложени
керамичким плочицама.
Део подова (учионице, зборница итд.) су обложени итисоном.
Објекат је повезан на градску водоводну и канализациону мрежу, као и на
градско грејање. Пошто је објекат стар, извршене су неопходне поправке и проширење
електричне инсталације 1996. године.
У објекту је изведена инсталација противпаничне расвете, као и телефонска
инсталација.
У оквиру предвиђених радова на објекту предвиђена је хидрантска мрежа, али
иста није изведена због недостатка материјалних средстава.
Заштита од атмосферског пражњења на објекту школе је изведена као класична
громобранска инсталација на принципу Фарадејевог кавеза помоћу поцинковане
челичне траке (Фарадејев кавез)
Напомена
У објекту не постоји инсталација за сигнализацију пожара.
2.2.2. Опрема за рад
У канцеларијама запослени користе опрему за рад која је намењена
канцеларијским пословима:
 рачунаре и пратећу опрему,
 телефон,
 факс,
 канцеларијски материјал.
Наставно особље користи следећу опрему за рад:
 музички инструменти,
 средства мултимедије,
 разна учила.
2.3. Опис средстава и опреме за личну заштиту на раду
Спремачицама су подељена следећа средства и опрема за заштиту
 заштита руку: гумене рукавице
2.4. Сировине и материјали који се користе
Запослени који раде на хигијенском одржавању објекта - спремачице користе
материје за чишћење и дезинфикацију ( у малим количинама).
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3. СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА
Основи утврђивања радних места и броја извршилаца су:
 обим и врста делатности Школе, исказани у плану и програму образовано
васпитног рада,
 број ученика,
 број одељења у Школи.
Организациона структура запослених:
Радно место
Редни
број:
Руководиоци
1
Директор Школе
2
Помоћник директора Школе
Наставник групне наставе
3
Професор солфеђа
4
Професор теоријске музике
5
Професор хармоније
6
Професор контрапункта
7
Професор музичких облика
8
Професор музичких инструмената
9
Професор историје музике са
упознавањем музичке литератуте
10
Професор националне историје музике
11
Професор етномузикологије
12
Професор камерне музике
13
Професор корепетиције
14
Професор читања с листа
15
Професор хора
16
Професор оркестра
17
Професор психологије
18
Професор дириговања
19
Професор свирања хорских партитура
20
Професор аудиовизуелне технике
21
Професор увода у компоновање
22
Професор дечијег оркестра
23
Професор српског језика и књижевности
24
Професор италијанског језика
25
Професор енглеског језика
26
Професор немачког језика
27
Професор биологије
28
Професор социологије
29
Професор филозофије
30
Професор физике
31
Професор историје са историјом културе
И цивилизације

Степен стручне
спреме

Број
извршилаца

VII/1
VII/1

1
2

VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1

9
/
2
2
2
/
1

VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1

/
1
5
10
6
2
4
1
1
1
/
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Професор физичког васпитања
Професор рачунарства и информатике
Вероучитељ
Професор грађанског васпитања
Наставник индивидуалне наставе
Професор флауте
Професор обое
Професор кларинета
Професор саксофона
Професор фагота
Професор хорне
Професор трубе
Професор тромбона
Професор харфе
Професор удараљки
Професор виолине
Професор виоле
Професор виолончела
Професор контрабаса
Професор гитаре
Професор хармонике
Професор клавира
Професор упоредног клавира
Професор солопевања
Стручни сарадници
Психолог
Педагог
Библиотекар
Нототекар-медијатекар
Административно и техничко особље
Секретар школе
Референт за опште послове
Оперативни уредник концертног
програма
Референт за ученичка питања
Књиговођа – билансиста
Благајник
Књижничар
Клавирштимер
Спремачица
Курир
Домар
Домар-чувар
Ноћни чувар
Портир

VII/1
VII/1
VII/1
VII/1

1
1
2
1

VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1

4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
1
2
13
27
1
6

VII
VII
VII
VII

1
/
1
1

VII
VII
VII/1

1
1
/

IV
IV
IV
III, IV
IV
I
I
I
I
I
I

1
1
1
1
1
5
/
1
1
/
2
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3.1. Провера прописане, односно утврђене организације рада и фактичког стања
организације рада код послодавца
Уводом у чињенично стање и утврђивањем са систематизацијом радних места
утврђено је да нису попуњена следећа радна места:
 професор теоријске музике
 професор музичких инструмената
 професор нацоиналне историје музике
 професор аудиовизуелне технике
 педагог
 оперативни уредник концертног програма
 курир
 домар- чувар
 ноћни чувар
3.2. Снимак организације рада послодавца
Назив и локација радних места, послови локације где се обављају послови
наведени у оквиру самих радних места у тачки 5.2 овог документа. Такође, уз свако
радно место је наведено и радно време као и број структура извршилаца.
Посебни услови ( школска спрема, радно искуство и др.) за наставнике и
стручне сараднике утврђују се сагласно законским прописима, а за остале запослене
зависно од сложености послова који се обављају у школи.
3.3. Радно време
Укупно радно време наставног особља остварује се у оквиру 40-то часовне
радне недеље. Годишњи фонд радног времена наставног особља износи 1760 часова
Непосредан рад са ученицима који се одвија 39 радних недеља, односно 1760
часова годишње укључује све облике образовно-васпитног рада, од чега наставно
особље има 936 годишње обавезних облика образовно-васпитног рада.
Пословни и радни задаци наставног особља обављају се шест дана у недељи и
то:
 I смена од 7.30 часова до 13.30 часова
 II смена од 13.30 часова до 20.30 часова
 Суботом се настава одвија од 08.00 часова до 13.00 часова
Пуно радно време ваннаставног особља износи 40 часова недељно.
Радно време ваннаставног особља је од 07.30 до 15.30. часова (осим за службу
техничког и хигијенског одржавања).

4. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНОСТИ И
ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној
околини извршено је на основу података који су прикупљени из документације којм
располаже послодавац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту,
прибављањем потребних информација од запослених и информација из других извора
и разврставањем у врсте прикупљених података, односно могућих опасности и
штетности на које ти подаци указују.
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При утврђењу података о опасностима и штетностима на радном месту и у
радној околини пошло се од постојећег стања безбедности и здравља на раду:
 важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима
средстава за рад
Вршен је преглед и испитивање громобранске инсталације објекта школе о чему
постоји позитиван стручни налаз бр. 0411/1 од 07.12.2005. издат од стране
„Института ВАТРОГАС“, Нови Сад.
 важећи налази о испитивању услова радне околине
Нису вршена испитивања услова радне околине. Субјективно се може
закључити да су услови за рад комфорни, одговарају врсти посла.
 извештај о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених=
Нису вршени претходни и перијодични прегледи запослених.
 подаци о повредама на раду, професионалним болестима и обољењима у
вези са радом
Нису достављени подаци о повредама на раду, професионалним болестима и
обољењима у вези са радом. Анкетирањем запослених је добијен податак да
истих није било.
 средствима и опремама за личну заштиту на раду
Спремачицама су дата на коришћење следећа средства и опрема за личну
заштиту: рукавице
 инспекцијски налази о извршном надзору
У школи није вршен инспекцијски надузор.
 упутства за безбедан рад
Домар који је столарске струке користи стони циркулар за који нема упутство за
безбедан рад.
 обука запослених
Запослени нису оспособљени за безбедан и здрав рад.
Дана 23. 06. 2005. године извршена је основна обука и провера знања
запослених радника из области заштите од пожара. Обуку је извршио Ватрогасни савез
града Новог Сада и дао записник бр. 73-1/05 од 29. 06. 2005.

5. ПРОЦЕЊИВАЊЕ РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТ И
ШТЕТНОСТ
5. 1. Начин и метода за процену ризика
За свако радно место су процењени физички и психофизички захтеви. Процењен
је ритам рада, карактер рада и тежина рада са аспекта физичког оптерећења.
Такође, извршена је непосредна процена психофизичког оптерећења.
Утвђено је која средства за рад запослени користи, који материјали (сировине)
се појављују у процесу рада. За опасне материје је утврђен карактер материје,
процењена дужина експозиције запосленог.
Процена ризика се одређује на основу:
 вероватноће настанка,
 експозиције и
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 тежине могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог у
вези са радом.
Основни параметри за процену ризика су вероватноћа да ће наведена
опасност/штетност изазвати повреду/обољење и тежина повреде/обољрња у најгорем
случају.
Вероватноћа да ће се десити повреда/обољење је добијена на основу анализе
постојећег стања заштите на радном месту и дужине експозиције запосленог наведеној
опасности/штетности.
Утврђене опасности и штетности су упоређене са прописаним, дозвољеним
вредностима.
Процена Р И З И К А се одређује на основу: МЕТОДА - INDEX KYNNEI
РИЗИК
1. Р ≤ 20
2. 20 < Р ≤ 70

Веома мали ризик
Мали ризик

упутством.
3. 70 < Р ≤ 200 Умерен ризик
4. 200 < Р ≤ 400 Високи ризик
брза
5. Р > 400
Екстремно висок ризик
моментална
руководства.

Прихватљиво
Обратити пажњу, решити га редовном
процедуром
–
радним
Применити мере, морају се
утврдити одговорности руководства.
Одмах побољшати ситуацију, потребна
реакција од стране вишег руководства.
Зауставити све радове, потребна
акција од стране највишег

УЧИНАК - ПОСЛЕДИЦЕ – Е
1. мали ( мале повреде без боловања)
2. знатне ( медицински третман и боловање)
3. озбиљне ( повреде са озбиљним последицама, хоспитализација, могућ
инвалидитет)
6. веома озбиљне / 1 смртни случај
10. катастрофалне – вишеструки смртни исход
ВЕРОВАТНОЋА – П
0,1 тешко схватљиво
0,2 једва појмљиво
0,5 схватљиво али мало вероватно (јако мала вероватноћа)
1. мало вероватно али могуће у неким случајевима (мала вероватноћа)
3. могуће
6. сасвим могуће
10. предвидиво, очекивано
УЧЕСТАЛОСТ – Ф
1. ретко ( годишње)
2. понекад (месечно)
3. повремено (недељно)
6. редовно ( дневно)
10. стално - константно
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Опасности и штетности групишу се у зависности од њихове врсте и
поделе.
Опасности се групишу у:
1. механичке опасности, које се појављују коришћењем опреме за рад, као
што су:
01. недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова,
02. слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреде
запосленима
03. унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и
померања
одређене опреме за рад,
04. коришћење опасних средстава за рад, који могу произвести експлозије
или пожар,
05. немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада,
изложеност затварању, механичком удару, поклапању и сл.,
06. други фактори који могу да се појаве као механички извор опасности;
2. опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места, као
што су:
07. опасне површине ( подови и све врсте газишта, површине са којима
запослени долазе у додир, а које имају оштре ивице – рубове, шиљке,
грубе површине, избочене делове и сл.),
08. рад на висини лил у дубини, у смислу прописа о безбедности и здрављу
на раду,
09. рад у скученом, ограниченом или опасном простору ( између два или
више фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у
затвореном простору који је недовољно осветљен или проветрен, и сл.),
10. могућност клизања или спотицања ( мокре или клизаве површине),
11. физичка нестабилност радног места,
12. могуће последице или сметње у след обавезне употребе средстава или
опреме
за личну заштиту на раду,
13. утицаји услед обављања процеса рада коришћењем неодговарајућих или
неприлагођених метода рада,
14. друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног
места и начином рада ( коришћење средстава и опреме за личну заштиту
на раду која оптерећује запосленог, и сл.)
3. опасности које се појављују коришћењем електричне енергије као што су:
15. опасности од директног додира са деловима електричне инсталације и
опреме под напоном,
16. опасност од индиректног додира,
17. опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и
инсталације
( прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или варничење, и др.),
18. опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења,
19. опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања,
20. друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем електричне
енергије.
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Штетности се групишу у:
1. штетности које настају или се појављују у процесу рада, као што су:
21. хемијска штетност или (удисање, гушење, уношење у организам, продор
у тело кроз кожу, опекотине, тровање и сл.),
22. физичке штетности ( бука, вибрације),
23. биолошке штетности ( инфекције, излагање микроорганизмима и
алергентима),
24. штетни утицаји микроклиме (висока температура, ниска температура,
влажност ваздуха, брзина струјања ваздуха),
25. неодговарајућа – недовољна осветљеност,
26. штетни утицаји зрачења ( топлотног, јонизујућег или нејонизујућег,
ласерског, ултразвучног),
27. штетни климатски утицаји ( рад на отвореном)
28. штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи,
транспорту, паковању, складиштењу или уништавању,
29. друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да буду
узрок повреде на раду запосленог, професионалног обољења и обољења
у вези са радом;
2. штетност која проистиче из психичких и психофизичких напора који се
узрочно везују за радно место и послове које запослени обавља, као што су:
30. напори или телесна напрезања ( ручно преношење терета, гурање или
вучење терета, разне дуготрајне повећане активности и сл.),
31. нефизиолошки положај тела ( дуготрајно стајање, седенње, чучање,
клечање и сл.)
32. напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка
оптерећења ( стрес, монотонија и сл.),
33. одговорност у примању и преношењу информација, коришћење
одговарајућег знања и способности, одговорност у правилима понашања,
одговорност за брзе измене разних процедура, интензитет у раду,
просторна условљеност радног места, конфликтне ситуације, рад са
странкама и новцем, недовољна мотивација за рад, одговорност у
руковођењу и ли.,
34. штетности везане за организацију рада, као што су: рад дужи од пуног
радног времена (прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно
време, рад ноћу, приправност за случај интервенције и сл.;
3. остале штетности које се појављују на радном месту као што су:
35. штетност коју проузрокују друга лица (насиље према лицима која раде на
шалтерима, лица на обезбеђењу и сл.),
36. рад са животињама
37. рад у атмосфери са високим или ниским притиском,
38. рад у близини воде или испод површине воде,
39. остале опасности односно штетности.
Пратећи наведену поделу опасности и штетности су разврстане табелама у
оквиру сваког радног места. За сваку утврђену опасност и штетност је процењен ризик.
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За свако радно место су утврђени послови који се обављају као и услови на раду у
радној околини. Посматран је и обим посла као и број извршилаца да би се утврдило да
ли су запослени преоптерећени послом.
5.2. Процена ризика за радно место у радној околини
1. Радно место: ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација) Висока стручна спрема
Посебни услови
Лиценца за наставника, педагога или психолога
5 година радног стажа у области образовања
или васпитања
Положен испит за директора
Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. запосл. Мушкараца: Жена:
Труднице: <18
1
/
1
/
/

18-20
/

инвалид
/

Опис посла:
Директор школе врши:
1. Педагошко руковођење образовно-васпитним радом,
2. Педагошко инструктивни рад
o Припреме за педагошко инструктивни рад
 израда плана посете часовима и осталим облицима активности,
 проучавање планова образовно-васпитног рада професоранаставника,
 проучавање литературе у вези са тематиком која ће се пратити на
посећеним часовима и другим активностима,
 праћење и анализирање досадашњег рада постигнутих резултата
из предмета, односно активности које ће се посетити,
o Посета часовима
 посета часовима професора приправника,
 посета часовима професора који су дошли у школу од почетка
нове школске године,
 посета часовима у одељењима првог разреда,
 посета часовима из предмета које прати директор школе,
 посета часовима из одељенских заједница,
 посета часовима одељенских старешина,
 посета састанцима одељенских заједница,
 посета часовима слободних активности.
o Анализа посећених часова
 анализа садржаја и методичких поступака на часовима,
 утврђивање заједничке оцене о постигнутим резултатима и
реализацији образовно-васпитних задатака,
 предлози за унапређивање образовно – васпитног рада.
o Рад са одељенским старешинама
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 усмеравање одељенских старешина на савремено планирање
васпитног
рада у одељењу и одељенском већу ( или
координирање и организовање овог рада),
 помоћ одељенским старешинама у координирању рада са
професорима – наставницима.
3. Организационо- управни послови
 израда предлога поделе предмета професорима и одељења одељенским
старешинама,
 организовање и усмеравање стручног рада у школи у целини и
организовање и координација стручних актова и др.
 организовање и подела слободних активности на професоре,
 организовање рада психолошке службе у школи,
 организовање рада школске библиотеке,
 организовање културне и јавне делатности школе,
 пружање помоћи и усмеравање рада са родитељима,
 израда и предлагање програма за опремање школе наставним средствима,
 организовање и праћење рада секретаријата, рачуноводства, благајне,
инвентарисање, израда периодичних обрачуна и завршног рачуна, те
финансијског плана,
 одржавање текућег и инвестиционог одржавања школских објеката,
 организовање 40-то часовне радне недеље за запослене у школи,
 организовање радних субота, екскурзија и других посета ученика,
 праћење примене финансијског плана школе,
 праћење примене и остваривање развојног плана,
 присуствовање састанцима у организацији других установа и
организација,
 заступање и представљање школе и старање о законитости рада школе,
 израда распореда рада по учионицама
4. Стручно аналитички рад:
 израда оперативног програма рада школе,
 израда извештаја о раду школе, успеху ученика, проблемима образовно –
васпитног рада школе, материјално – финансијском пословању школе,
 организовање и припремање предавања за наставничко вече, стручне
активе, родитељске састанке и актив директора,
 спровођење задатака образовно-васпитног рада школе у оквиру својих
овлашћења,
 иницирање, анализирање и учествовање у давању оцене остварених
васпитних резултата школе,
 рад на сопственом усавршавању, праћење своје струке, развоја савремене
педагогије и психологије, учешће на семинарима, саветовањима,
симпозијумима, колегијумима,
 подношење извештаја о свом раду органу управљања.
5. Педагошки надзор и контрола:
 педагошки надзор над извршавањем циљева и задатака образовања и
васпитања,
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 праћење реализације годишњег оперативног програма школе
(наставничких програма и планова, програма слободних активности
итд.),
 увид у школску документацију,
 планирање стручног усавршавања запослених.
6. Сарадња са друштвеном средином, стручним и другим организацијама:
 сарадња са другим образовно-васпитним установама,
 сарадња са културно – уметничким друштвима,
 сарадња са Активом директора образовано – васпитних установа,
 сарадња са другим музичким школама у земљи и иностранству,
 сарадња са органима локалне самоуправе,
 сарадња са органима АПВ
 сарадња са Министарством просвете Републике Србије,
 сарадња са другим организацијама које могу допринети развоју и
унапређењу рада школе
Услови за избор директора:
 високо образовање,
 поседовање лиценце за наставника, педагога или психолога,
 положен испит за директора установе,
 најмање пет година стажа у аобласти образовања и васпитања,
 психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима,
 да није осуђиван.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке)
Оријентациона дужина временског
ангажовања
1
Канцеларија директора
50% радног времена
2
Послови ван канцеларије
50% радног времена
3. Режим рада и одмора:
 Радно време: 08.00-16.00 часова
 Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 рачунар,
 телефон,
 канцеларијски прибор.
5. Услови на раду:
Канцеларија директора се налази на првом спрату објекта Школе. Услови рада
су комфорни, одговарају административним пословима.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
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7. Снимање и анализа физичких и психофизичких захтева радног места:
Трајање у току радног втемена
Тел. Активности
Нема
< 30%
>30%
х
Напомена
:
Стајање
x
Седење
x
5-6
Кретање
x
1-2
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x

Непосредна процена физичког оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежак
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен, (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особне) личности
према захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања просторних
односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Социјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечан
изнад
врло
просека
висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизијолошког оптерећења:
Елементи психофизиолошког
Степен изражености
оптерећења
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне
x
активности
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционално оптерећење
x

Коментар
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8. листа опасности и штетности на радном месту:
Листа опасности на радном месту:
Шиф Назив опасности
Последице
Вероватноћа
ра
(Е)
(П)
Механичке опасности
06
Опасности од саобраћајне
веома
веома мала
незгоде
озбиљне
вероватноћа
(6)
(0,5)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
(6)
(0,2)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под
напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице
Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора
33
Одговорност у вођењу
знатне
могуће
послова Школе
(2)
(3)
33
Одговорност за материјално знатне
могуће
–финансијско пословање
(2)
(3)
32
Изложеност стресу због
знатне
могуће
обавезе доношење тешких
одлука и могућности
(2)
(3)
непредвиђених проблема

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати
Назив ризика Р=ЕxПxФ
(идентификовати) ризик
Е
П
Ф
Р
06
Ризик од саобраћајне незгоде
6
0,5
3
9
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом
кретања у радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
дневно
(6)
(6)
дневно

Учесталост
(Ф)
континуалн
о
(10)
континуалн
о
(10)
континуалн
о
(10)

Корективне
мере
3
2

4
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33
33
32

Одговорност у вођењу
послова Школе
Одговорност за материјално
- финансијско пословање
Изложеност стресу због
обавезе доношење тешких
одлука и могућности
непредвиђених проблема

2

3

10

60

1

2

3

10

60

1

2

3

10

60

1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Психички и психофизиолошки напори произилазе:
 из велике количине и брзих промена информација,
 из потребе обезбеђивања и благовременог извршења посла,
 из потребе праћењем и исправном применом правила у раду Школе
(законска и друга ограничења, уговори и обавезе, радни и други процеси),
 из потребе да се памти велики број информацијам
 из високог нивоа одговорности у пословању (распоред финансијских
средстава, примене законских прописа, интерних нормативних аката и
аетичких принципа),
 из сложености међуљудских односа,
 из немогућности да се уочени проблем успешно и благовремено реши и др.
Овако радно оптерећење узрокује продужени стрес који може да има за
последице бројна психофизиолошка, ментална и емоционална обољења и стања
(хипертензија, ангина пекторис, поремећај сна и друге вегетативне сметње, промене
расположења, аксиозност, депресија и др.). Да би се ризик одржао под контролом
потребно је:
 примена организационих мера (подела посла)
 расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена
одмор и рекреацијузапосленог.
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радног простора и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
3. Возач је у саобраћају увек изложен ризику од саобраћајне незгоде због лошег
времена и/или услова пута, гужви, других учесника у саобраћају. Ризик се
додатно повећава са дужином вожње, кратким периодима одмора,
неприлагођеном брзином, конзумирањем алкохола и друго. Могуће последице у
случају саобраћајне незгоде су механичке повреде типа тупих удара, отворене
ране, прелом кости, контузија меких ткива и отворене ране, прелом кости,
контузија меких ткива и унутрашњих органа, повреде главе (потрес мозга,
крварење унутар лобањске дупље) и у најгорем случају смртна повреда.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 одржавање и провере техничке исправности возила;
 стриктно поштовање саобраћајних прописа;
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 прилагођавање вожње условима на путу;
 поштовање радне спремности возача.
4. Oпасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћипод напон
увек постоји, али је вероватноћа мала. Објекат у ком се врши рад је нов, као и
електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно
је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације.
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радно место ДИРЕКТОР ШКОЛЕ није радно место са повећаним ризиком.

2. радно место: ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација): VII степен стручне спреме
Школска спрема (занимање):
Није од значаја
Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. Запосл.
Мушкараца: Жена:
2
1
1

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Помоћник директора:
 замењује директора школе,
 помаже директору школе у инструктивно – педагошким пословима
 врши надзор на над административним и финансијским пословима,
 стара се о спровођењу и поштовању кућног реда,
 организује помоћ наставника ученицима и њиховим родитељима,
 пружа помоћ наставницима, нарочито приправницима, у поглрду
припреме за извођење наставе и полагање стручног испита,
 обавља и друге послове утврђене утврђене Статутом школе, другим
општим актима и по налогу директора школе.
Услови за избор помоћника директора:
 лице које испуњава услове за наставника Школе у највишем звању у
Школи.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског
ангажовања:
1
Канцеларија помоћника директора
30% радног времена
2
Просторије у оквиру Школе
70% радног времена
(учионице, зборнице итд.)
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3. Режим рада и одмора:
Радно време.
Запослени ради 40часова недељно. Радно време се усклађује са радом Школе (720 h)
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи:
 рачунар,
 телефон,
 канцеларијски прибор.
5. Услови на раду:
Канцеларија помоћника директора се налази на првом спрату Школе. Услови
рада одговарају административним пословима.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизичких захтева радног места:
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
0,5
Седење
x
3-4
Кретање
x
2-3
Принудни
x
положај
Пењање и
x
0,5
степениште
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности
према захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
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Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x
8. Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања
вероватноћа
у радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под
(6)
(0,2)
напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора
33
Одговорност за организацију
знатне
могуће
наставе
(2)
(3)
32
Изложеност стресу због
знатне
могуће
комуникације са наставним
(2)
(3)
особљем, ученицима и
родитељима

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати) Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања

Коментар

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
континуално

(10)
континуално

(10)

Корективне
мере
2
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16

33
32

у радном односу
Опасност од индиректног
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
Одговорност за организацију
наставе
Изложеност стресу због
комуникације са наставним
особљем, ученицима и
родитељима

6

0,2

6

7,2

3

2

3

10

60

1

2

3

10

60

1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Психички и психофизички напори произилазе:
 из потребе да координира велики број људи,
 из потребе благовременог и тачног извршења посла,
 из потребе за организовањем великог броја активности,
 из потребе да се памти велики број информација,
 из сложености међуљудских односа,
 из немогућности да се уочени проблем успешно и благовремено реши и
др.
Овако радно оптерећење узрокује продужени стрес који може да има за
последице бројна психофизиолошка, ментална и емоционална обољења и стања
(хипертензија, ангина пекторис, поремећај сна и друге вегетативне сметње, промене
расположења, аксиозност, депресија и др.). Да би се ризик одржао под контролом
потребно је:
 примена организационих мера (подела посла)
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радног простора и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
3. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализом опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењивањем ризика утврђено је следеће:

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Страница 25 од 88

МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад

Радно место ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА није радно место са повећаним
ризиком.

3. Радно место : ПРОФЕСОРИ И НАСТАВНИЦИ ГРУПНЕ НАСТАВЕ
1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема (квалификација): VII степен стручне спреме
Посебни улсови:
Дозвола за рад, односно лиценца
Подаци о извршиоцима на радном месту:
Бр. Запосл.
Мушкараца: Жена:
37
8
29

Труднице:
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Послови наставника су:
1. Општи послови
Извођење непосредног образовно-васпитног рада са ученицима у:
 обавезној наставној активности (наставним предметима),
 обавезној ваннаставној активности,
 допунски и додатни образовно-васпитни рад,
 изборној активности,
 часу одељенског старешине,
 изборној ваннаставној активности (културне и друге активности,
приредбе, концерти, и друге манифестације),
 факултативној наставној активности (слободне ученичке активности).
2. Рад на стручном усавршавању
 праћење развоја научних дисциплина, продубљивање стручних, научних,
педагошких и андрагошких сазнања и облађивање новим методама и
техником образовно- васпитног рада,
 саветовање, семинари, предавања, дискусиони састанци у школи и ван ње
(наставничко веће, стручни активи итд.),
 индивидуално усавршавање ( праћење стручне и друге литературе ,
листова, часописа итд.),
 похађање акредитивних програма из Каталога стручног усавршавања и
других програма Министарства просвете.
3. Припрема за образовно – васпитни рад
 израда глобалних и оперативних планова за наставну активност,
 писмена припрема за часове наставних активности ( обавезне, изборне и
факултативне).
4. Прегледи ученичких радова ( писмени и други задатци )
5. Праћење напредовања ученика и оцењивање успеха ученика у учењу и владању
као и праћење здравственог стања, породичних и социјалних прилика ученика,
6. Присуствовање и учешће у раду стручних органа школе ( наставничко веће,
одељенско веће, стручни актив наставника итд.),
7. Рад и сарадња са родитељима ( родитељски састанци, пријем родитеља,
посећивање домова ученика),
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8. Вођење школске документације ученика
9. Рад у испитним комисијама
10. Посебни послови:
 одељенско старешинство ( усклађује образовно – васпитни рад у
одељењу, руководи радом одељенског већа, прати рад и напредовање
ученика и похађање наставе, сарађује са заједницама ученика, сарађује са
родитељима, води одељенску евиденцију),
 остали послови и задужења и помоћ ученичким организацијама,
руковођење збиркама учила и наставних средстава, рад у школској
библиотеци, руковођење пословима професионалне оријентације,
сарадња са институцијама културе) и извршавање послова и задатака
утврђених одлукама директора школе,
 наставници у предметној настави распоређују се по стручним смеровима
и активима.
11. Посебни послови радних места у настави:
a. наставник предметне наставе у настави солфеђа
 припрема мелодијских вежби, примери из уметничке литературе
(уметничке вежбе) и ритмичке вежбе,
 припрема и илустрација материје одговарајућим примерима из
музичке литературе коју изводи са ученицима на часу,
 саставља испитне примере и изводи ученике на испите.
b. наставник предметне наставе у настави теорије музике
 припрема, прегледа и оценује школске и домаће писмене задатке
 припрема и илуструје материјал одговарајућим примерима из
музичке литературе.
c. наставник предметне наставе у настави хармоније
 припрема, прегледа и оцењује школске и домаће писмене задатке,
 организује и одржава консултације са ученицима у решавању
задатака и вежби,
 припрема и илуструје материјал одговарајућим примерима из
музичке литературе.
d. наставник предметне наставе у настави контрапункта
 припрема, прегледа и оцењује школске и домаће писмене задатке,
 организује и одржава консултације са ученицима у решавању
задатака и вежби,
 припрема и илуструје материјал одговарајућим примерима из
музичке литературе.
e. наставник предметне наставе у настави музичких облика
 рукује електроакустичним апаратима,
 прегледа и оцењује уметничке анализе музичких облика ( слушне
тестове и са нотног текста),
 одржава консултације са ученицима пре израде писмених
задатака,
 изводи премере музичких облика на клавиру.
f. наставник предметне наставе у настави свирање хорских партитура
 изводи примере литературе на клавиру
g. наставник предметне наставе у настави оркестра
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 дужан је да благовремено обавести директора школе о будућим
потребама у појединим извођачким дисциплинама како би се
могла водити кадровска политика,
 одржава редовне и ванредне пробе оркестра,
 наступа на јавним манифестацијама, концертима и такмичењима,
 врши избор солиста у договору са директором школе.
h. наставник предметне наставе у настави хора
 дужан је да благовремено обавести директора школе о будућим
потребама у појединим извођачким дисциплинама како би се
могла водити кадровска политика,
 врши избор композиција и обезбеђује потребну литературу за њих,
 одржава редовне и ванредне пробе хора,
 наступа на јавним манифестацијама,
 врши избор солиста у договору са директором школе,
i. наставник предметне наставе у настави камерне музике
 врши избор композиција и обезбеђује потребну литературу за за
потребе камерног ансамбла,
 одржава редовне и ванредне пробе камерног ансамбла,
 наступа на јавним манифестацијама, концертима и такмичењима.
j. наставник предметне наставе у настави корепетитор
 као клавирски претилац сарађује са другим инструменталним
одсецима на часу са наставником и самостално,
 плански сарађује на припремама за такмичење ученика.
Послове наставника могу да обављају лица која испуњавају следеће услове:
 да имају одговарајуће образовање,
 да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима,
 да испуњавају друге прописане услове.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског
ангажовања:
1
Учионица
70% радног времена
2
Просторије у оквиру Школе
30% радног времена
(учионице, зборнице итд.)
3. Режим рада и одмора:
Радно време.
Запослени ради 40часова недељно. Радно време се усклађује са радом Школе (720 h)
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 канцеларијски прибор
5. Услови на раду:
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Наставници рад обављају у учионицама и просторији за припрему наставе.
Услови рада одговарају врсти послова.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није способан за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Нема
Стајање
Седење
Кретање
Принудни
положај
Пењање и
силажење

Трајање у току радног времена:
< 30%
> 30%
х
Напомена
x
2
x
3-4
x
2

x
x

x

0,5

Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

Степениште у
оквиру школе

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности
према захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x

Коментар

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Страница 29 од 88

МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад

Психосензорно оптерећење
Психомоторно оптерећење
Ментално оптерећење
Емоционална оптерећење

x
x
x
x

8. листа опасности и штетности на радном месту:
Листа опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Механичке опасности
06
Опасности од саобраћајне
веома
веома мала
незгоде
озбиљне
вероватноћа
(6)
(0,5)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања
вероватноћа
у радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под
(6)
(0,2)
напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора
33
Одговорност за васпитно
знатне
могуће
образовни рад са децом
(2)
(3)
32
Изложеност стресу због
знатне
могуће
потенцијалних конфликтних
(2)
(3)
ситуација

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати) Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
06
Ризик од саобраћајне незгоде
6
0,5
3
9
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања
у радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
33
Одговорност за васпитно
2
3
10
60

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
дневно
(6)

дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
континуално

(10)
континуално

(10)

Корективне
мере
3
2

4

1
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32

образовни рад са децом
Изложеност стресу због
обавезе доношење тешких
одлука и могућности
непредвиђених проблема

2

3

10

60

1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Психички и психофизиолошки напори произилазе:
 из потребе да ради са великим беојем ученика,
 из потребе квалитетног и одговорног обављања посла,
 из потребе за организовањем великог броја активности,
 из сложености међуљуцких односа,
 из немогућности да се уочени проблем успешно реши
Овако радно оптерећење узрокује продужени стрес који може да има за
последице бројна психофизиолошка, ментална и емоционална обољења и стања
(хипертензија, ангина пекторис, поремећај сна и друге вегетативне сметње, промене
расположења, аксиозност, депресија и др.). Да би се ризик одржао под контролом
потребно је:
 примена организационих мера (подела посла)
 расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена
одмор и рекреацијузапосленог.
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радног простора и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
3. Возач је у саобраћају увек изложен ризику од саобраћајне незгоде због лошег
времена и/или услова пута, гужви, других учесника у саобраћају. Ризик се
додатно повећава са дужином вожње, кратким периодима одмора,
неприлагођеном брзином, конзумирањем алкохола и друго. Могуће последице у
случају саобраћајне незгоде су механичке повреде типа тупих удара, отворене
ране, прелом кости, контузија меких ткива и отворене ране, прелом кости,
контузија меких ткива и унутрашњих органа, повреде главе (потрес мозга,
крварење унутар лобањске дупље) и у најгорем случају смртна повреда.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 одржавање и провере техничке исправности возила;
 стриктно поштовање саобраћајних прописа;
 прилагођавање вожње условима на путу;
 поштовање радне спремности возача.
4. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћипод напон
увек постоји, али је вероватноћа мала. Објекат у ком се врши рад је нов, као и
електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно
је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације.
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 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радно место: ПРОФЕСОР И НАСТАВНИК ГРУПНЕ НАСТАВЕ није радно
место са повећаним ризиком.
4. Радно место: ПРОФЕСОРИ И НАСТАВНИЦИ ПОЈЕДИНАЧНЕ НАСТАВЕ
1.Подаци о радном месту:
Стручна спрема ( квалификација): VII степен стручне спреме
Посебни услови:
Дозвола за рад, односно лиценца
Опис посла:
Послови наставника су:
1. Општи послови
Извођење непосредног образовно-васпитног рада са ученицима у:
 обавезној наставној активности (наставним предметима),
 обавезној ваннаставној активности,
 допунски и додатни образовно-васпитни рад,
 изборној активности,
 часу одељенског старешине,
 изборној ваннаставној активности (културне и друге активности,
приредбе, концерти, и друге манифестације),
 факултативној наставној активности (слободне ученичке активности).
2. Рад на стручном усавршавању
 праћење развоја научних дисциплина, продубљивање стручних, научних,
педагошких и андрагошких сазнања и облађивање новим методама и
техником образовно- васпитног рада,
 саветовање, семинари, предавања, дискусиони састанци у школи и ван ње
(наставничко веће, стручни активи итд.),
 индивидуално усавршавање ( праћење стручне и друге литературе ,
листова, часописа итд.),
 похађање акредитивних програма из Каталога стручног усавршавања и
других програма Министарства просвете.
3. Припрема за образовно – васпитни рад
 израда глобалних и оперативних планова за наставну активност,
 писмена припрема за часове наставних активности ( обавезне, изборне и
факултативне).
4. Прегледи ученичких радова ( писмени и други задаци )
5. Праћење напредовања ученика и оцењивање успеха ученика у учењу и владању
као и праћење здравственог стања, породичних и социјалних прилика ученика,
6. Присуствовање и учешће у раду стручних органа школе ( наставничко веће,
одељенско веће, стручни актив наставника итд.),
7. Рад и сарадња са родитељима ( родитељски састанци, пријем родитеља,
посећивање домова ученика),
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8. Вођење школске документације ученика
9. Рад у испитним комисијама
10. Посебни послови:
 одељенско старешинство ( усклађује образовно – васпитни рад у
одељењу, руководи радом одељенског већа, прати рад и напредовање
ученика и похађање наставе, сарађује са заједницама ученика, сарађује са
родитељима, води одељенску евиденцију),
 остали послови и задужења и помоћ ученичким организацијама,
руковођење збиркама учила и наставних средстава, рад у школској
библиотеци, руковођење пословима професионалне оријентације,
сарадња са институцијама културе) и извршавање послова и задатака
утврђених одлукама директора школе,
 наставници у предметној настави распоређују се по стручним смеровима
и активима.
11. Посебни послови радних места у настави:
a. наставник предметне наставе у настави виолине, виоле, виолончела,
контрабаса, гитаре, харфе, удараљки, хармонике, флауте, обое,
кларинета, хорне, тромбона, трубе, соло певања
 припрема и организује годишње и завршне испите ученика,
 припрема ученике за јавне часове, концерте у школи и ван ње,
 рикује инструментима и прибором за извођење те наставе.
b. наставник предметне наставе у настави клавира
 припрема и организује годишње и завршне испите ученика,
 припрема ученике за интерне и јавне часове,
 припрема ученике за јавне концерте у школи и ван ње,
 присуствује извођењу наставе камерне музике.
Послове наставника могу да обављају лица која испуњавају следеће услове:
 да имају одговарајуће образовање,
 да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима,
 да испуњавају друге прописане услове.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина временског
ангажовања:
1
Учионица
70% радног времена
2
Просторије у оквиру Школе
30% радног времена
(учионице, зборнице итд.)
3. Режим рада и одмора:
Радно време.
Запослени ради 40часова недељно. Радно време се усклађује са радом Школе (720х)
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
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 канцеларијски прибор,
 средства мултимедија,
 музички инструменти.
5. Услови на раду:
Просторије – учионице у којима се одвија индивидуална настава су прилагођене
врсти наставе која се у њима одржава. Услови за рад су комфорни и одговарају врсти
посла
6. Примењене мере заштите:
Запослени није способан за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
Кретање
x
Принудни положај
x
зависно од
инструмента
Пењање и
x
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x

Коментар
врло
висок

8. листа опасности и штетности на радном месту:
Листа опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Механичке опасности
06
Опасности од саобраћајне
веома
веома мала
незгоде
озбиљне
вероватноћа
(6)
(0,5)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под
(6)
(0,2)
напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора
32
Изложеност стресу због
знатне
могуће
потенцијалних конфликтних
(2)
(3)
ситуација

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
06
Ризик од саобраћајне незгоде
6
0,5
3
9
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања у
радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2

Учесталост
(Ф)
повремено
(3)
дневно
(6)

дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
континуално

(10)

Карактерне
мане
3
2

4
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32

додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
Изложеност стресу због обавезе
доношење тешких одлука и
могућности непредвиђених
проблема

2

3

10

18

1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Психички и психофизички напори произилазе:
 из сложености међуљудских односа,
 из немогућности да се уочени проблем успешно и благовремено реши и
др.
Овако радно оптерећење може да проузрокује стрес који може да има за
последице бројна психофизиолошка, ментална и емоционална обољења и стања
(хипертензија, ангина пекторис, поремећај сна и друге вегетативне сметње, промене
расположења, аксиозност, депресија и др.). Да би се ризик одржао под контролом
потребно је:
 примена организационих мера (правилна подела посла, у случају
проблема консултација са колегама, психологом, педагогом).
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
3. Возач је у саобраћају увек изложен ризику од саобраћајне незгоде због лошег
времена и/или услова пута, гужви, других учесника у саобраћају. Ризик се
додатно повећава са дужином вожње, кратким периодима одмора,
неприлагођеном брзином, конзумирањем алкохола и друго. Могуће последице у
случају саобраћајне незгоде су механичке повреде типа тупих удара, отворене
ране, прелом кости, контузија меких ткива и отворене ране, прелом кости,
контузија меких ткива и унутрашњих органа, повреде главе (потрес мозга,
крварење унутар лобањске дупље) и у најгорем случају смртна повреда.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 одржавање и провере техничке исправности возила;
 стриктно поштовање саобраћајних прописа;
 прилагођавање вожње условима на путу;
 поштовање радне спремности возача.
4. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћипод напон
увек постоји, али је вероватноћа мала. Објекат у ком се врши рад је нов, као и
електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио потребно
је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације.
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
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10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радно место: ПРОФЕСОРИ И НАСТАВНИЦИ ПОЈЕДОНАЧНЕ НАСТАВЕ није
радно место са повећаним ризиком.
5. Радно место: ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ
1. Подаци о радном месту:
Стручна спрема ( квалификација): VII степен стручне спреме
Посебни услови
Дипломирани педагог/психолог односно
професор педагогије/ психологије
Подаци о извршиоцима на радном месту педагог:
Бр. Запосл. Мушкараца: Жена:
Труднице:
/
/
/
/

<18

Подаци о извршиоцима на радном месту психолог:
Бр. Запосл. Мушкараца: Жена:
Труднице:
1
/
1
/

<18

/

18-21
/

Инвалиди
/

/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла школског психолога и педагога:
1. Планирање и програмирање рада:
 учешће у планирању и програмирању васпитног рада,
 израда предлога пројеката унапређивањаваспитног рада, програма
педагошко – психолошкогусавршавања наставника, предлога плана
опремања наставним средствима и стручном литературом, усмеравање
планирања наставног рада психолошко – педагошке службе,
 учешће у изради годишњег Плана и програма школе.
2. Унапређење образовно – васпитног рада:
 унапређивање васпитног рада,
 унапређивање наставног рада,
 унапређивање допунског и додатног рада,
 унапређивање слободних активности.
3. Рад на стручној припреми
4. Рад на стручном усавршавању
 Обрада стручне теме за излагање на Наставничком већу,
 пружање помоћи наставницима у усменом индивидуалном стручном
усавршавању,
 помоћ у увођењу у рад наставника приправника,
 индивидуални саветодавни рад са наставницима,
 обрада своје теме из области усмереног индивидуалног стручног
усавршавања,
 усавршавање у облику актива,
 учешће на саветовањима и семинарима.

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Страница 37 од 88

МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад

5. Рад са ученицима
 структуирање и уједначавање одељења по одељењу,
 педагошки и психолошки третман ученика ( индивидуални и групни рад
са одељењима)
 пружањe помоћи ученичким организацијама,
 припрема тема за излагање ученицима,
 корективни, допунски и додатни рад ( идентификација и третман),
 испитивање способности и особина личности релевантних за третман
ученика у образовно – васпитном раду.
6. Рад са родитељима
 присуствовање родитељским састанцима,
 индивидуални саветодавни рад са родитељима,
 предавања за родитеље,
 групни рад са родитељима.
7. Сарадња са стручним органима институцијама и организацијама
 учешће у раду Наставничког већа,
 учешће у раду стручних актива,
 сарадња са директором школе,
 учешће у раду регионалног друштва и секције школских психолога и
педагога
 сарадња са струковним институцијама,
 сарадња са Центром за социјални рад, Заводом за ментално здравље и
другим специјализованим установама.
8. Аналитичко – истраживачки рад
 рад на истраживачком појекту,
 прилози анализи полугодишњег и годишњег рада и другим анализама,
анализа и обрада података за годишњи План и програм рада.
9. Рад на педагошкој документацији школе и осталој документацији
10. Остваривање непланираних (текућих) задатака и послова
11. Посета школским концертима и манифестацијама
Услови за избор психолога:
 лице које има одговарајуће образовање, да испуњава прописне услове.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина
временског ангажовања:
1
Канцеларија
30% радног времена
2
Просторије у оквиру Школе
70% радног времена
(учионице, зборнице итд.)
3. Режим рада и одмора:
Радно време: 7:30-15.30х
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 канцеларијски прибор,
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 средства мултимедија,
 музички инструменти.
5. Услови на раду:
Услови рада у канцеларији запосленог су комфорни, одговарају канцеларијским
пословима.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
3-4
Кретање
x
2-3
Принудни положај
x
Пењање и
x
сепениште
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован
Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
инад
вло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x

Коментар
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Динамика радне активности
Монотонија радне
активности
Психосензорно оптерећење
Психомоторно оптерећење
Ментално оптерећење
Емоционална оптерећење

x
x
x
x
x
x

8. листа опасности и штетности на радном месту:
Листа опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта које у
озбиљне
невероватно
случају квара могу доћи под
(6)
(0,2)
напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора
32
Изложеност стресу због
знатне
могуће
потенцијалних конфликтних
(2)
(3)
ситуација

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или спотицања
2
1
6
12
приликом кретања у радном
односу
16
Опасност од индиректног додира6
0,2
6
7,2
контакта са материјалним масама
које у случају квара могу доћи под
напон
32
Изложеност стресу због
2
3
10
60
емоционалног напада

Учесталост
(Ф)
дневно
(6)

дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
континуално
(10)

Корективне
мере
2

3

1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Психички и психофизички напори произилазе:
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из потребе да комуницира са великим бројем људи ( наставници,
ученици, родитељи),
 из потребе да пронађе начина на који треба приступити проблему сваког
од учесника понаособ,
 из потребе за организовањем великог броја активности,
 из великог емоционалног ангажовања у раду са ученицима,
 из немогућности да се уочени проблем успешно и благовремено реши и
др.
Овако радно оптерећење може да проузрокује стрес који може да има за
последице бројна психофизиолошка, ментална и емоционална обољења и стања
(хипертензија, ангина пекторис, поремећај сна и друге вегетативне сметње, промене
расположења, аксиозност, депресија и др.). Да би се ризик одржао под контролом
потребно је:
 примена организационих мера (подела посла, у довољан број
извршилаца),
 расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена
за одмор и рекуперацију запосленог.
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
3. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радно место: ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ није радно место са
повећаним ризиком.
6. Груписана радна места:
 БИБЛИОТЕКАР
 НОТОТЕКАР – МЕДИЈАТЕКАР
1. Подаци о радном месту
Стручна спрема ( квалификација): VII степен стручне спреме
Школска спрема ( занимање):
Професор језика и књижевности – смер
библиотекарски, дипломирани филолог за општу
књижевност и теорију књижевности.
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Посебни услови:
Подаци о извршиоцима на радном месту библиотекар:
Бр. Запосл. Мушкараца: Жена:
Труднице <18
:
1
1
/
/
/

1.

2.

3.

4.

18-21

Инвалиди

/

/

Опис посла:
Библиотекар:
Општи послови:
Планирање набавке, сређивање, евидентирање и инвентарисање:
 књижног фонда, музичке литературе, белетристике, лектире и приручне
литературе за наставнике,
 увођење у инвентарну књигу, сигнирање, исписивање картона књига,
каталошких листића за стручни (именски) каталог,
 сређивање књига по систему нумерус цуренс,
 каталогизација по стручном и менском систему,
Часописи:
 увођење у евиденциону листу приспелих бројева у току године,
 комплетирање бројева и годишње увођење у књигу часописа,
 сигнирање и сређивање по систему нумерус церенус,
 обучава ученике за самостално коришћење књижне грађе, њено чување и
заштиту,
 помаже ученику у избору литературе,
 врши позајмицу књижне грађе ученицима и запосленима у Школи,
Коришћење фондова:
 евиденција, чување,одржавање књижног фонда и часописа,
 издавање књига, часописа,
 задуживање путем картона књига и читалачких картона за књижни фонд,
 задуживање путем реверса за фонд часописа,
Чување и одржавање
 издавање дотрајалих књига, издавање на коришћене и расходовање,
 поживање невраћених средстава фондова, писања опомена и др.

Подаци о извршиоцима на радном месту библиотекар:
Бр.
Мушкараца: Жена:
Труднице <18
запослених
:
1
/
1
/
/

18-21
/

Инвалиди
/

Нототекар – медијатекар:
1. Општи послови:
Планирање, набавка, сређивање и евидентирање:
 музикалија –нотног фонда – увођење у инвентарске књиге, сигнирање,
 писње каталошких картона,
 сређивање по врстама инструмената,
 каталогизирање по врстама инструмента и абецедном систему.
2. Диско фонд:
 увођење у инвентарну књигу, обреда, сигнирање, писање картона,
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 сређивање по систему нумерус цуренс,
 каталогизација по именском систему.
3. Магнотекарски фонд:
 снимање новог материјала и евидентирање снимљеног,
 увођење у инвентарну књигу,
 писање каталошких листића,
 каталогизација по именском систему,
 припрема за наставу слушања музике,
4. Коришћење фондова:
 евиденција, чување, одржавање,
 издавање нота, плоча, магнотрака,
 задужење путем реверса из фонда музикалија.
5. Сарадње у настави:
a. Рад са инструментима у индивидуалној настави:
 увођење инструмента у евиденциону књигу,
 отварање картона за картотеку по одсецима и врстама
инструмената,
 сигнирање евиденционим бројевима,
 задуживање ученика и наставника инструментима датим на
коришћење,
 вођење евиденције издатих инструмената,
 бележење свих промена и њихово увођење у картотеку,
 припрема за поправку неисправних инструмената,
 издавање и припрема за наставу
b. Рад са училима ( грамофони, магнетофони, музичке линије)
 увођење у евиденциону књигу (грамофони, магнетофони, опреме
и средства кабинета),
 задуживање наставника и вођење евиденције о издатим училима,
 планирање и набавка у сарадњи са предметним наставницима.

1.
2.
3.
4.

Р.бр.

Заједнички послови библиотекара и нототекара-медијатекара:
Фотокопирање,
Организовање културне и јавне делатности школе,
Вођење секције у складу са стручном спремом,
Административни и други послови
 план рада, извештаји , евиденције о раду библиотеке,
 организација јавних наступа школе,концерата ученика (групно и
појединачно),
 израда и опремање програма, исписивање плаката и обавештења,
 скупљање таквог материјала као архивске грађе за историјат школе,
 дактилографски послови у делокругу свог рада,
 други дактилографски послови по налогу директора школе,
 вођење хронологије школе.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Место рада (радне тачке):
Оријентациона дужина
временског ангажовања:
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1
2

Канцеларија
Просторије у оквиру Школе
(учионице, зборнице итд.)

30% радног времена
70% радног времена

3. Режим рада и одмора:
Радно време: 7:00-15.00х
Одмор: према Закону






4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
рачунар,
телефон,
канцеларијски прибор,
средства мултимедија.

5. Услови на раду:
Услови рада у просторијама које користе запослени су комфорни, одговарају
врсти посла.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
3-4
Кретање
x
2-3
Принудни положај
x
Пењање и
x
сепениште
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности према
Потребан степен изражености
захтеву радног места
мали
просечни
изнад
врло
просека висок
Општа интелектуална способност
x
Специјална интелектуална способност
x
Способност разумевања мех односа
x
Способност разумевања прост. односа
x
Разумевање и памћење симбола
x
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Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x
8.Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта са металним
озбиљне
невероватно
масама које у случају квара могу
(6)
(0,2)
доћи под напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетност која проистиче из психичких и психофизиолошких напора
31
Напори услед нефизиолошког
мале
могуће
положаја тела
(1)
(3)
33
Одговорност за рад и имовину
знатне
Мала
библиотеке/медијатеке
вероватноћа
(2)
(1)
Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или
2
1
6
12

Коментар

Учесталост
(Ф)
редовно
(3)
дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
контитуално

(10)

Корективне
мере
3
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спотицања приликом кретања у
радном односу
Опасност од индиректног
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
Напори услед нефизиолошког
положаја тела
Одговорност за рад и имовину
библиотеке/медијатеке

16

31
33

1.

2.

3.

4.

6

0,2

6

7,2

4

1

3

6

18

2

2

1

10

20

1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
Запослени сноси велику одговорност за правилан рад и чување
библиотеке/медијатеке.
Ризик од радног стреса је мали, али га треба држати под контролом применом:
 организационих мера ( правилно организовање посла и вођење
евиденција о имовини библиотеке/медијатеке).
Ризик од обољења услед напора због нефизиолошког положаја тела ( дуготрајно
седећи положај)
При раду је мали али га треба држати под контролом:
 Повремено прекидање седећег положаја, са по пар минута кретања,
пожељне су и лакше вежбе ради растерећења врата и кичменог паса.
Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.

10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радна места:
 БИБЛИОТЕКАР
 НОТОТЕКАР – МЕДИЈАТЕКАР нису рада места са повећаним ризиком.
7. Радно место: СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
1. Подаци о радном месту:
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Стручна спрема (квалификације) : VII степен
Смер:
Дипломирани правник
Потребни услови:
Положен стручни испит за секретара установе
Подаци о извршиоцима на радном месту секретара школе:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
Труднице <18
:
1
/
1
/
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
1. Канцеларијско – административни послови
 пријем, преглед, сигнирање и евидентирање поште,
 отпремање поште,
 упис аката у деловодну књигу,
 развођење и архивирање неважећих аката,
 сређивање архивског материјала, излучивање безвредног архивског
материјала,предаја архивске грађе историјском архиву,
 вођење записника на седницама Школског одбора,
 умножавање и чување записника са седница Школског одбора,
 пружање помоћи комисијама које је именовао Школски одбор и директор
Школе
2. Правни послови:
 израда нацрта статута и других општих аката Школе,
 праћење и спровођење поступка општих аката од нацрта до објављивања
коначних текстова,
 израда свих врста уговора,
 праћење промене Статута Школе и других општих аката и припремања
предлога за измене и допуне и давање тумачења тих аката.
 заступање Школе пред судовима и другим органима и организацијама,
 обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге,
осигурање и других правних послова,
 правно – технички послови око избора Школског обора и обављање
стручних послова за одбор.
3. Кадровски послови:
 стручне и административно-технички послови у вези спровођења
конкурса за директора
школе и његовог именовања као и код
спровођење конкурса за наставно и ваннаставно особље школе.
 стручне и административно-технички послови у вези са престанком
радног односа, распоређивањем и другим променама статуса запослених
у школи,
 вођење кадровске евиденције за запослене у школи,
 обавља послове око пријављивања слободних радних места Заводу за
тржиште рада и доставља одговарајуће пријаве у бези заснивања и
престанка радног односа у школи,
 пријављивање и одјављивање запослених надлежној организацији
социјалног осигурања,
 припремање извештаја и података за Школски одбор,
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 израда и достављање статистичких података у вези запослених у школи,
 обавља и друге послове по налогу директора школе.
4. Дактилографски послови:
 дактилографска обрада материјала у вези описа радног места,
 куцање нормативних аката,
 остали дактилографски послови по налогу директора школе.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр. Место рада
Оријентациона дужина
временског ангажовања
1 Канцеларија
100 %
3. Режим рада и одмора:
Радно време: 7:00-15.00х
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 рачунар,
 телефон, факс,
 канцеларијски прибор,
5. Услови на раду:
Канцеларија секретара Школе се налази на првом спрату школе. Услови рад су
комфорни и одговарају административним пословима.
Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
6
Кретање
x
1-2
Принудни положај
x
Пењање и
x
0,5
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
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Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизијолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
просека
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
Емоционална оптерећење

Коментар
врло
висок

8.Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шиф Назив опасности
Последице Вероватноћа
ра
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта са металним
озбиљне
невероватно
масама које у случају квара могу
(6)
(0,2)
доћи под напон
Листа штетности на радном месту:
Шиф Назив штетности
Последице Вероватноћа
ра
(Е)
(П)
Штетност која проистиче из психичких и психофизиолошких напора
31
Напори услед дуготрајног рада
знатне
могуће
на рачунару
(2)
(3)
33
Одговорност за нормативно знатне
могуће

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
редовно
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правне послове

(2)

(3)

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања у
радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
31
Напори услед перманентног рада
2
3
6
36
на рачунару
33
Одговорност за нормативно 2
3
6
36
правне послове

(6)

Карактерне
мане
2

3

1
1

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Штетности услед рада са рачунаром и за радним столом могу произићи услед:
 дуготрајног седења у неудобним столицама,
 лошег распореда монитора (екрана), тастатуре, миша, прибора за пиање и
осталих средстава за рад на радном столу
 ефекта одсјаја и бљеска
 лоших микроклиматских услова у радном простору
Да би се ризик држао под контролом водити рачуна да:
 знакови приказани на монитору (екрану) морају бити оштри, јасни и
довољно велики да их је могуће разликовати без напора. Препоручена
висина удаљености од монитора је од 500 до 800 милиметара;
 слика приказана на монитору мора бити стабилна и без подрхтавања или
другог облика нестабилности;
 монитор мора бити без обојеног бљеска и одсјаја како би могао да
проузрокује нелагодност за корисника;
 монитор се мора лако и брзо окретати и слободно прилагођавати
потребама корисника.
Мора постојати могућност употребе одвојене основе за екран или
прилагодњивог стола
 прљавштина и отисци прстију на монитору такође ометају рад, па је
неопходно редовно чишћење површине монитора;
 према данашњем степену развоја технике, медицине рада и безбедности
не постоје сазнања да поља електромагнетног зрачења која настају радом
монитора имају негативно деловање на људско здравље;
 тастатура мора бити одвојена од монитора и накошена, тако да корисник
може заузети удобан радни положај тела, избегавајући напор у рукама
или шакама;
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 тастатура и остали уређаји за унос података не смеју бити фиксирани за
подлогу. Радна површина испод тастатуре мора осигурати место за
полагање руку корисника;
 на радном столу или радној површини испред тастатуре мора бити
најмање 10 милиметара слободне површине за смештај руку корисника;
 облик и основа типки морају омогућавати етгономско коришћење
тастатуре. Симболи морају имати одговарајући контраст и читљивост са
предвиђеног радног положаја;
 радни сто, односно радна површина мора бити довољно велика са слабо
рефлектујућом површином те мора омогућити добар распоред монитора,
тастатуре, миша, прибора за писање, телефона и осталих средстава за
рад.
 минимална дубина радне површине је 800 милиметара.
 радно место треба тако пројектовати да извори светлости, као што су
прозор и други отвори провидни или зидови са прозорима и јакообојени
инвентар или зидови не узрокују директно бљештање и одсјаје на
монитору;
 осветљење и контраст на монитору морају бити подесиви, тако да их
запослени без тешкоћа може прилагођавати стању у радној околини;
 осветљење простора или места треба да осигура задовољење услова
осветљења и одговарајућих контраста између монитора са околином у
позадини, узимајући у обзир врсту рада и захтеве вида корисника;
 радна стоклица мора бити стабилна и мора омогућити кориснику лако и
слободно кретање и удобан положај;
 исправан седећи положај подразумева да су стерства за рад тако
распоређена да надлактице опуштено висе а да су подлактице положене
водоравно у висини радне површине. Надлактице и подлактице при томе
треба да граде прав угао (90º) или већи.
Натколенице и потколенице такође треба да граде прав угао или већи. При томе
треба искористити комплетну дубину површине за седење.
 код коришћења радних столица са могућношћу регулације висине, треба
висину столице подесити тако да се стопала радника ослањају целом
површином на под или ослонац а да при томе омогућава хоризонталан
положај бутина;
 наслон за ноге мора бити на располагању свакоме ко то жели;
 микроклиматски услови морају одговарати захтевима за топлоту
удобности при раду без физичког напрезања ( температура од 20-24 º Ц)
Психички ипсихофизиолошки напори произилазе:
 из потребе да комуницира са великим бројем људи ( директор,
наставници, ученици, родитељи)
 из обавезе праћења законских прописа и одговорности за правно
пословање Школе,
 из потребе за организовањем великог броја активности,
 из великог броја информација,
 из немогућности да се уочени проблем успешно и благовремено реши и
др.
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Овако радно оптерећење може да проузрокује стрес који може да има за
последице бројна психофизиолошка, ментална и емоционална обољења и стања
(хипертензија, ангина пекторис, поремећај сна и друге вегетативне сметње, промене
расположења, аксиозност, депресија и др.). Да би се ризик одржао под контролом
потребно је:
 примена организационих мера (подела посла, у довољан број
извршилаца),
 расподела радног времена и одмора како би се оставило довољно времена
за одмор и рекуперацију запосленог.
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
3. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радно место: СЕКРЕТАР ШКОЛЕ није радно место са повећаним ризиком.

9. Груписана радна места:
 РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
 ОПЕРАТИВНИ УРЕДНИК КОНЦЕРТНОГ ПРОГРАМА,
 РЕФЕРЕНТ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА
1. Подаци о радном месту:
Сектор:
Административно и техничко особље
Стручна спрема (квалификација): VII степен стручне спреме осим за референта за
ученичка питања где се захтева IV степен.
Смер:
Сви образовни профили друштвеног смера.
Подаци о извршиоцима на радном месту референт за опште послове:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
Труднице:
<18
18-21
1
/
1
/
/
/

Инвалиди
/

Подаци о извршиоцима на радном месту оперативни уредник концертног програма:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
Труднице:
<18
18-21 Инвалиди
/
/
/
/
/
/
/
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Подаци о извршиоцима на радном месту референт за ученичка питања:
Бр. запослених Мушкараца: Жена:
Труднице: <18
18-21
1
/
1
/
/
/

1.

2.
3.
4.

Инвалиди
/

Опис посла:
Референт за опште послове:
Канцеларијско административни послови:
 пријем, преглед, сигнирање и евиденција поште,
 отпремање поште,
 упис аката у деловодну књигу,
 развођење и архивирање неважећих аката,
 сређивање архивског материјала, излучивање безвредног архивског
материјала,предаја архивске грађе историјском архиву,
 преглед и отварање поште,
 разврставање и евиденција дописа и обавештења везано за организацију и
одржавање домаћих и међународних такмичења ученика и обавештавање
професора и ученика у вези са тим.
Пријем и комуникација са странкама
Дактилографска обрада материјала у вези описа радног места
Други послови по налогу директора школе
Оперативни уредник концертног програма:
 организација и оглашавање свих концертних активности у школи (јавних
часова одсека, концерта школе, индивидуалних наступа ученика у школи и
ван ње),
 праћење свих новинских чланака и архивирање истих, архивирање
концертних програма,
 праћење и објављивање резултата са свих такмичењана којима учествују
ученици школе,
 сарадња са медијима: давање информација о културним активностима
ученика у земљи и иностранству,
 контактирање са друштвеним институцијама које имају потребе за
музичким тачкама у извођењу ученика школе.
 организација концерата ван школе на захтев професора школе
 прикупљање материјала за школски билтен у време трајања Меморијала
„Исидор Бајић“,
 прикупљање материјала за издавање годишњег извештаја о културној и
јавној делатности школе.

Референт за ученичка питања:
1. Административни, статистички послови и рад са странкама:
 сарадња са директором школе, руководиоцима одсека, одељенским
старешинама, професорима, наставницима, психологом, педагогом,
 прати прописе и даје тумачење ученицима, родитељима и осталим
странкама из области Закона о образовању и васпитању,
 стара се о спровођењу и примени одредбе о свим испитима,
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стара се о спровођење конкурса за ученике,
врши упис ученика,
издаје дупликате сведочанстава и диплома школе,
издаје потврду ученицима за здравствено осигурање, дечији додатак,
регулисање војне обавезе, повлашћену вожњу, добијање кредита итд.
 израђује статистичке податке у вези ученика.
2. Школске евиденције и документација:
 обезбеђује потребан број образаца по важећим прописима и наставном
особљу издаје: матичне књиге, дневнике индивидуалне наставе, групне
наставе и за средњу школу, за слободне активности, додатну и допунску
наставу,
 записнике за кандидате који путем испита стичу одређено образовање,
 пријаве за упис ученика,
 сведочанства, дипломе,
 документацију од трајне вредности (матичне књиге, дневнике, записнике
са испита итд.),
 комплетира и даје на коричење, а затим архивира документацију од
трајне вредности,
 формира, чува и води досијее свих врста.
3. Остали послови:
 подноси писмени информацију Наставничком већу и стручним органима
школе,
 спроводи одлуку Наставничког већа и стручних органа школе,
 за нитерне потребе припрема одговарајуће обрасце у вези испита и
наставе,
 води предметни деловодник (пријем поште, завођење експедитовање,
архивирање),
 путем обавештења (писменим и путем плаката) информише ученике и
професоре о календару свих врста испита, састанка,
 врши обавештавања путем књиге обавештења.
4. Дактилографски послови:
 Дактилографски послови из свог делокруга рад.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр. Место рада (радне тачке)
Оријентациона дужина
временског ангажовања
1 Канцеларија
100 %
3. Режим рада и одмора:
Радно време: 7:00-15.00х
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 Рачунар
 телефон,
 канцеларијски прибор,
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5. Услови на раду:
Условии на раду у радним просторијама које користе запослени су комфорни,
одговарају административним пословима.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
6
Кретање
x
1,5
Принудни положај
x
Пењање и
x
степениште
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x

Коментар
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Психосензорно оптерећење
Психомоторно оптерећење
Ментално оптерећење
Емоционална оптерећење

x
x
x
x

8. Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта са металним
озбиљне
невероватно
масама које у случају квара могу
(6)
(0,2)
доћи под напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетност која проистиче из психичких и психофизиолошких напора
31
Напори услед рада са рачунарима знатне
могуће
и на радном столу
(1)
(6)
32
Емоционални напор због
знатне
могуће
одговорности за правилно
(1)
(3)
обављање посла из делокруга
рада запосленог

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или спотицања
2
1
6
12
приликом кретања у радном
односу
16
Опасност од индиректног додира6
0,2
6
7,2
контакта са материјалним масама
које у случају квара могу доћи под
напон
31
Напори услед рада са рачунаром и
1
6
10
60
радним столом
33
Емоционални напор због
1
3
10
30
одговорности за правилно
обављање посла из делокруга рада
запосленог

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
редовно
(10)
редовно
(10)

Корективне
мере
3

4

1
2
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9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Штетности услед рада са рачунаром и за радним столом могу произићи услед:
 дуготрајног седења у неудобним столицама,
 лошег распореда монитора (екрана), тастатуре, миша, прибора за пиање и
осталих средстава за рад на радном столу
 ефекта одсјаја и бљеска
Да би се ризик држао под контролом водити рачуна да:
 знакови приказани на монитору (екрану) морају бити оштри, јасни и
довољно велики да их је могуће разликовати без напора. Препоручена
висина удаљености од монитора је од 500 до 800 милиметара;
 слика приказана на монитору мора бити стабилна и без подрхтавања или
другог облика нестабилности;
 монитор мора бити без обојеног бљеска и одсјаја како би могао да
проузрокује нелагодност за корисника;
 монитор се мора лако и брзо окретати и слободно прилагођавати
потребама корисника.
Мора постојати могућност употребе одвојене основе за екран или
прилагодњивог стола,
 прљавштина и отисци прстију на монитору такође ометају рад, па је
неопходно редовно чишћење површине монитора;
 према данашњем степену развоја технике, медицине рада и безбедности
не постоје сазнања да поља електромагнетног зрачења која настају радом
монитора имају негативно деловање на људско здравље;
 тастатура мора бити одвојена од монитора и накошена, тако да корисник
може заузети удобан радни положај тела, избегавајући напор у рукама
или шакама;
 тастатура и остали уређаји за унос података не смеју бити фиксирани за
подлогу. Радна површина испод тастатуре мора осигурати место за
полагање руку корисника;
 на радном столу или радној површини испред тастатуре мора бити
најмање 10 милиметара слободне површине за смештај руку корисника;
 облик и основа типки морају омогућавати етгономско коришћење
тастатуре. Симболи морају имати одговарајући контраст и читљивост са
предвиђеног радног положаја;
 радни сто, односно радна површина мора бити довољно велика са слабо
рефлектујућом површином те мора омогућити добар распоред монитора,
тастатуре, миша, прибора за писање, телефона и осталих средстава за
рад.
 минимална дубина радне површине је 800 милиметара.
 радно место треба тако пројектовати да извори светлости, као што су
прозор и други отвори провидни или зидови са прозорима и јакообојени
инвентар или зидови не узрокују директно бљештање и одсјаје на
монитору;
 осветљење и контраст на монитору морају бити подесиви, тако да их
запослени без тешкоћа може прилагођавати стању у радној околини;
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 осветљење простора или места треба да осигура задовољење услова
осветљења и одговарајућих контраста између монитора са околином у
позадини, узимајући у обзир врсту рада и захтеве вида корисника;
 радна стоклица мора бити стабилна и мора омогућити кориснику лако и
слободно кретање и удобан положај;
 исправан седећи положај подразумева да су стерства за рад тако
распоређена да надлактице опуштено висе а да су подлактице положене
водоравно у висини радне површине. Надлактице и подлактице при томе
треба да граде прав угао (90º) или већи.
Натколенице и потколенице такође треба да граде прав угао или већи. При томе
треба искористити комплетну дубину површине за седење.
 код коришћења радних столица са могућношћу регулације висине, треба
висину столице подесити тако да се стопала радника ослањају целом
површином на под или ослонац а да при томе омогућава хоризонталан
положај бутина;
 наслон за ноге мора бити на располагању свакоме ко то жели;
 микроклиматски услови морају одговарати захтевима за топлоту
удобности при раду без физичког напрезања ( температура од 20-24 º Ц).
2. Постоје негативни емоционални фактори због одговорности за обављање посла
у оквиру надлежности запосленог. Емоционалном напору запослени је изложен
и због могућности конфликтних и непредвидљивих ситуација.
3. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће (која се не клиже).
4. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радна места:
 РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
 ОПЕРАТИВНИ УРЕДНИК КОНЦЕРТНОГ ПРОГРАМА
 РЕФЕРЕНТ ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА нису радна места са повећаним ризиком.

10. Груписана радна места:
 КЊИГОВОЂА – БИЛАНСИСТА
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 БЛАГАЈНИК
 КЊИЖНИЧАР
1. Подаци о радном месту:
Сектор:
Административно и техничко особље
Стручна спрема (квалификација): IV степен стручне спремеме
Смер:
Економска школа или гимназија.
Подаци о извршиоцима на радном месту књиговође-билансиста:
Бр. запосл,
Мушкараца: Жена:
Труднице:
<18
1
/
1
/
/

18-21
/

Инвалиди
/

Подаци о извршиоцима на радном месту благајник:
Бр. запосл,
Мушкараца: Жена:
Труднице:
1
/
1
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

Подаци о извршиоцима на радном месту књижничар:
Бр. запосл,
Мушкараца: Жена:
Труднице:
1
/
1
/

<18
/

18-21
/

Инвалиди
/

1.

2.

3.

4.

Опис посла:
Књиговођа-билансиста:
Финансијско – књиговодствени послови:
 контирање извода банке ( редован жирорачун, фондови средстава
запослених радника, девизна средства),
 контирање благајне ( налог за наплату и исплату са пратећом
документацијом, разне уплате и исплате),
 контирање рачуна (улазни и излазни)
 контирање спискова зарада запослених (редовне зараде, допунске зараде,
боловања итд.)
 контирање амортизације основних средстава, ревалоризације основних
средстава,опис ситног инвентара, пренос са класе на класу по
перијодичном обрачуну изавршном рачуну.
Завршни рачун и периодични обрачун:
 израда завршних, тромесечних, шестомесечних, деветомесечних рачунаобрачуна,
 израда финансијског плана,
 израда плана јавних набавки,
 праћење прописа из области финансијског књиговодства.
Књиговодствено – извештајни послови:
 састављање извештаја и табеле за статистику,
 састављање извештаја за Школски одбор,
 састављање извештаја служби платног промета.
Остали послови:
 припрема документације,
 потписивање документације,
 контрола документације за обраду,
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 остали послови по налогу директора.
5. Послови књижења:
 књижење извода банке,
 књижење благајне,
 књижење улазних и излазних рачуна,
 књижење зараде запослених, допунске зараде, боловања итд.
 књижење амортизације, ревалоризација, ситног инвентара,
 одлагање документације,
 сабирање финансијских картица, дневника, аналитичких картица
 сачињава изводе из пословних књига.
Благајник:
1. Послови пријема и уплате новца:
 пријем и уплата новца,
 уплата и исплата рачуна,
 завођење рачуна у књигу улазних рачуна,
 завођење издарих обрачунских чекова,
 исплата зараде запосленима и зараде по другим основима
 вођење благајничког дневника.
2. Послови обрачуна и ликвидације:
 обрачун редовне зараде са свим обуставама,
 обрачун допунске зараде спољним средствима,
 обрачун боловања,
 обрачун уговора о делу,
 обрачун часова рада, боловања, одсуствовања, путних налога, спискова
зарада и друге благајничке документације,
 израда М4 и других образаца за социјално и пензијско осигурање,
 израда пореских пријава и достављање пореским органима
3. Послови књижења:
 књижење аналитичке зараде са сабирањем истих.
Књижничар:
 сређивање и евиденција нотног фонда,
 административни послови везано за рад библиотеке
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке)
Оријентациона дужина
временског ангажовања
1
Канцеларија
100 %
3. Режим рада и одмора:
Радно време: 7:00-15.00х
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 рачунар,
 телефон,
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 канцеларијски прибор,
5. Услови на раду:
Услови на раду у канцеларијама запослених су конфорни и одговарају
административним пословима.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
6
Кретање
x
1,5
Принудни положај
x
Пењање и
x
x
Само до
силажење
канцеларије
(занемарљиво)
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности
према захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

мали

x
x
x
x

Потребан степен изражености
просечни
инад
врло
просека висок
x
x

x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок

Коментар
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Рад у сменама
Динамика радне активности
Монотонија радне активности
Психосензорно оптерећење
Психомоторно оптерећење
Ментално оптерећење
Емоционална оптерећење

x
x
x
x
x
x

8.Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта са металним
озбиљне
невероватно
масама које у случају квара могу
(6)
(0,2)
доћи под напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетност која проистиче из психичких и психофизиолошких напора
31
Напори услед рада са рачунарима знатне
могуће
и на радном столу
(1)
(6)
32
Емоционални напор због
знатне
могуће
одговорности за правилно
(1)
(3)
обављање посла из делокруга
рада запосленог

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања у
радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
31
Напори услед рада са рачунаром
1
3
10
3
и радним столом

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
дневно
(6)

Учесталост
(Ф)
редовно
(10)
редовно
(10)

Корективне
мере
2

3

1
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9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Штетности услед рада са рачунаром и за радним столом могу произићи услед:
 дуготрајног седења у неудобним столицама,
 лошег распореда монитора (екрана), тастатуре, миша, прибора за пиање и
осталих средстава за рад на радном столу,
 ефекта одсјаја и бљеска
Да би се ризик држао под контролом водити рачуна да:
 знакови приказани на монитору (екрану) морају бити оштри, јасни и
довољно велики да их је могуће разликовати без напора. Препоручена
висина удаљености од монитора је од 500 до 800 милиметара;
 слика приказана на монитору мора бити стабилна и без подрхтавања или
другог облика нестабилности;
 монитор мора бити без обојеног бљеска и одсјаја како би могао да
проузрокује нелагодност за корисника;
 монитор се мора лако и брзо окретати и слободно прилагођавати
потребама корисника.
Мора постојати могућност употребе одвојене основе за екран или
прилагодњивог стола,
 прљавштина и отисци прстију на монитору такође ометају рад, па је
неопходно редовно чишћење површине монитора;
 према данашњем степену развоја технике, медицине рада и безбедности
не постоје сазнања да поља електромагнетног зрачења која настају радом
монитора имају негативно деловање на људско здравље;
 тастатура мора бити одвојена од монитора и накошена, тако да корисник
може заузети удобан радни положај тела, избегавајући напор у рукама
или шакама;
 тастатура и остали уређаји за унос података не смеју бити фиксирани за
подлогу. Радна површина испод тастатуре мора осигурати место за
полагање руку корисника;
 на радном столу или радној површини испред тастатуре мора бити
најмање 10 милиметара слободне површине за смештај руку корисника;
 облик и основа типки морају омогућавати етгономско коришћење
тастатуре. Симболи морају имати одговарајући контраст и читљивост са
предвиђеног радног положаја;
 радни сто, односно радна површина мора бити довољно велика са слабо
рефлектујућом површином те мора омогућити добар распоред монитора,
тастатуре, миша, прибора за писање, телефона и осталих средстава за
рад.
 минимална дубина радне површине је 800 милиметара.
 радно место треба тако пројектовати да извори светлости, као што су
прозор и други отвори провидни или зидови са прозорима и јакообојени
инвентар или зидови не узрокују директно бљештање и одсјаје на
монитору;
 осветљење и контраст на монитору морају бити подесиви, тако да их
запослени без тешкоћа може прилагођавати стању у радној околини;
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 осветљење простора или места треба да осигура задовољење услова
осветљења и одговарајућих контраста између монитора са околином у
позадини, узимајући у обзир врсту рада и захтеве вида корисника;
 радна стоклица мора бити стабилна и мора омогућити кориснику лако и
слободно кретање и удобан положај;
 исправан седећи положај подразумева да су стерства за рад тако
распоређена да надлактице опуштено висе а да су подлактице положене
водоравно у висини радне површине. Надлактице и подлактице при томе
треба да граде прав угао (90º) или већи.
Натколенице и потколенице такође треба да граде прав угао или већи. При томе
треба искористити комплетну дубину површине за седење.
 код коришћења радних столица са могућношћу регулације висине, треба
висину столице подесити тако да се стопала радника ослањају целом
површином на под или ослонац а да при томе омогућава хоризонталан
положај бутина;
 наслон за ноге мора бити на располагању свакоме ко то жели;
 микроклиматски услови морају одговарати захтевима за топлоту
удобности при раду без физичког напрезања ( температура од 20-24 º Ц).
2. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће (која се не клиже).
3. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је следеће:
Радна места:
 КЊИГОВОЂА – БАЛАНСИСТА
 БЛАГАЈНИК
 КЊИЖНИЧАР нису радна места са повећаним ризиком.

10. Радно место: КЛАВИР - ШТИМЕР
1. Подаци о радном месту:
Сектор:
Административно и техничко особље
Стручна спрема (квалификација) IV степен стручне спреме
Образовни профил:
Средња музичка школа
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Подаци о извршиоцима на радном месту књиговође-билансиста:
Бр. запосл,
Мушкараца: Жена:
Труднице: <18
1
1
/
/
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
 отклања механичке кварове и одржава инструменте у исправном стању
 одржава инструменте у исправном стању и када се они користе ван
школе,
 набавља материјал потребан за поправку инструмената,
 обавља и друге послове по налогу директора школе.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке)
Оријентациона
дужина
временског ангажовања
1
Радионица
80 %
2
Просторије у кругу школе
20 %
3. Режим рада и одмора:
Радно време: 7:00-15.00х
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 кључ за штимовање,
 чекић, одвијач и остали ситан алат.
5. Услови на раду:
Радни простор клавир – штимера је смештен у простору испод степеништа који
је претворен у радионицу. Просторија нема вентилацију пошто нема прозора, као ни
вентилатора а врата се отварају према ходнику.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
Седење
x
3-4
Кретање
x
3-4
Принудни положај
x
Приликом ношења
Пењање и
x
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак

IV врло тежак
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x
Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности
према захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад
врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x
8.Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Механичке опасности
06
Опасност од ситних
мале
могуће
механичких повреда типа
(1)
(3)
ударца, огреботина нагњечења
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
10
Могућност клизања или
веома
практично
спотицања приликом кретања у озбиљне
невероватно
радном простору
(2)
(1)
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта са металним
озбиљне
невероватно
масама које у случају квара
(6)
(0,2)

Коментар

Учесталост
(Ф)
дневне
(6)

дневно
(6)
дневно
(6)
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могу доћи под напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Штетност која настаје или се појављује у процесу рада
24
Штетниутицаји микроклиме (
знатне
могуће
боравак у загушљивом
(2)
(3)
простору без могућности
вентилације)
Штетност која проистиче из психичких и психофизиолошких напора
30
Емоционални напор због
знатне
могуће
одговорности за правилно
(2)
(6)
обављање посла из делокруга
рада запосленог

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
06
Опасност од ситних
1
3
6
18
механичких поврwда типа
ударца, огреботине, нагњечења
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања у
радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
24
Штетни утицаји микроклиме (
2
3
6
36
боравак у загушљивом
простору без могућности
вентилације)
30
Напор услед ручне
2
6
3
36
манипулације теретом

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)

редовно
(30)

Корективне
мере
2

3

4

1

1

9. Мере за контролу и одклањање ризика
1. Запослени рад обавља у просторији која нема прозора, као ни вентилатора а
врата се не отварају у отворен простор већ у ходник, тако да није могуће
вршити адекватно проветравање.Услед недовољно вентилације јавља се вишак
угљен – диоксида у просторији тако да запослени постаје уморан, поспан,
односно долази до смањења радне спремности.Да би се ризик од штетних
микроклиматских утицаја смањио потребно је:
 решити питање вентилације у радионици клавир-штимера,
 избацити непотребне предмете из просторије како би се могла лакше
уклањати прашина
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Запослени повремено ручно манипулише тешким предметима ( помера, вуче,
окреће ). Ризик од повредјивања није велики због мале учестаности таквог рада, али га
треба држати под контролом:
 Приликом манипулације тешким и кабастим предметима потребно је
ангажовање бар још једног лица да помогне запосленом.
2. Запослени користи приликом рада ручни алат. Могућност ситних механичких
повреда увек постоји услед грешке на раду или сплета околности. Да би се
ризик од повређивања одржао под контролом потребно је:
 повећана пажња при раду.
3. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће (која се не клиже).
4. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је:
Радна места: - КЛАВИР-ШТИМЕР није радно место са повећаним ризиком
11. Радно место: СПРЕМАЧИЦА
1. Подаци од радном месту:
Сектор:
Административно и техничко особље
Стручна спрема (квалификација): Основна школа -I степен стручне спреме
Подаци о извршиоцима на радном месту књиговође-билансиста:
Бр. запосл. Мушкараца Жена: Труднице:
<18
18-21
:
5
/
5
/
/
/

Инвалиди
/

Опис посла:
1. Чишћење и одржавање просторија школе:
 чишћење иодржавање просторија највише до 450м2,
 чишћење и спремање радних просторија, санитарних уређаја. прозора и
осталих сртаклених површина, прање клупа, столица, квака,шоља за
кафу, џезви, пепељара, тепиха и подова,
 брисање прешине и паучине у свим просторијама и на инвентару,
 скидање и прање завеса,
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2. Одржавање и чишћење других просторија:
 одржавање и чишћење ходника и дворишта, санитарних чворова,
 одржавање зеленила у дворишту,
 чишћење снега са тротоара и посипање соли по тротоару у зимском
периоду.
3. Послови презентације:
 припремање послужења и послуживање за време прослава у школи,
седница Шолског одбора и других састанака који се одржавају у школи
4. Остали послови:
 истицање обавештења на огласним таблама,
 достава поште запосленим у школи,
 по потреби курирски послови,
 други послови по налогу директора школе.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке)
Оријентациона дужина
временског ангажовања
1
Школа
90 %
2
Круг школе
10 %
3. Режим рада и одмора:
Радно време: 6.00-13.00х и од 13.00-21.00х
Једна субота у току месеца је радна
Одмор је 30минута на осам часова рада.
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 Прибором и средствима за прање
5. Услови на раду:
Запослена одржава све просторије школе као и школско двориште.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
1
Седење
x
0.5
Кретање
x
1.5
Принудни положај
4
Пењање и
1
силажење
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак

IV врло тежак
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x
Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности према
захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

Потребан степен изражености
мали
просечни
изнад врло
просека висок
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x
8. Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
10
Могућност клизања или
знатне
могуће
спотицања приликом кретања у
(2)
(3
радном простору
16
Опасности од индиректног
веома
практично
додира – контакта са металним
озбиљне
невероватно
масама које у случају квара
(6)
(0,2)
могу доћи под напон

Коментар

Учесталост
(Ф)
редовно
(6)
дневно
(6)

Листа штетности на радном месту:
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Шифра

Назив штетности

Последице
(Е)
Штетност која настаје или се појављује у процесу рада
21
Хемијске штетности, материје
знатне
опасне по здравље ( удисање
(2)
гутање, уношење у организам,
продор у тело кроз кожу,
опекотине, тровање) –
неправилна употреба средстава
за прање идетзинфекцију.

Вероватноћа
(П)

Учесталост
(Ф)

могуће
(3)

редовно
(6)

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или
2
3
6
36
спотицања приликом кретања у
радном односу
16
Опасност од индиректног
6
0,2
6
7,2
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
21
Хемијске штетности, материје
2
3
6
36
опасне по здравље ( удисање
гутање, уношење у организам,
продор у тело кроз кожу,
опекотине, тровање) –неправилна
употреба средстава за прање
идетзинфекцију.

Карактерне
мане
1

2

1

9. Мере за контролу и одклањање ризика
1. Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће.
Неправилном употребом средстава за прање и дезинфекцију може доћи до
тровања и нарушавања здравља запосленог. Да би се ризик држао под контролом
потребно је:
 Оавезно прочитати упутство за употребу на паковању средства.
 Обавезна употреба личних заштитних средстава – радни мантили,
заштитне
рукавице
2. Опасности од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Објекат у коме се врши рад је нов,
као и електрична инсталација. Ризик је веома мали, али да би се ипак пратио
потребно је:
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 периодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при чему треба
посебну пажњу посветити коришћењу електричне енергије.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је:
Радна места: - СПРЕМАЧИЦА није радно место са повећаним ризиком
12. Радно место – ДОМАР
1. Подаци о радном месту:
Сектор:
Административно и техничко особље
Стручна спрема (квалификација): Осмогодишња школа – I степен
Подаци о извршиоцима на радном месту књиговође-билансиста:
Бр. запосл. Мушкараца: Жена: Труднице:
<18
18-21
2
2
/
/
/
/

Инвалиди
/

Опис посла:
Домар:
1. Старање о безбедности објекта:
 стара се о безбедности зграде и инвентара у згради.
2. Текуће одржаване објекта, инсталације и опреме:
 утврђује и отклања мање кварове на електричним и водоводним
инсталацијама,
 столарскои и браварски послови,
 у случају већих кварова обавештава секретара школе,
 у хитним случајевима позива надлежна предузећа да отклоне квар,
 стара се о имовини школе,
 предлаже да се расходује дотрајали материјал и инвентар,
 затвара прозоре и врата пре затварања школе,
 чисти олуке, снег око зграде и посипа со у зимском периоду,
 фотокопирање и слагање фотокопираног материјала,
 други послови по налогу директора школе.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Р.бр.
Место рада (радне тачке)
Оријентациона дужина
временског ангажовања
1
Објекат школе и круг
90 %
2
Радионица
10 %
3. Режим рада и одмора:
Радно време:
I смена: 6.00-13.00х
II смена: 13.00-21.00х
Суботом се ради само пре подне.
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Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 ручни циркулар, бушилица, брусилица,
 браварски алат,
 молерски алат.
5. Услови на раду:
Запослени већину радног времена проводи вршећи ситне интервенције у
објекту. У зимском периоду запослени врши чишћење снега и леда. У дворишту школе
постоји посебан објекат у коме су смештене радијонице. Услови рада у радионицама
одговарају мајсторским пословима.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
1
Седење
x
до 1
Кретање
x
3
Принудни положај
x
2-3
Пењање и силажење
x
0,5
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности
према захтеву радног места
Општа интелектуална способност
Специјална интелектуална способност
Способност разумевања мех односа
Способност разумевања прост. односа
Разумевање и памћење симбола
Способност концентрације (пажње)
Емоционална стабилност
Одговорност
Специјална адапција (прилагодљивост)
Кооперативност

мали

Потребан степен изражености
просечни
изнад
врло
просека висок
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали
просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x

Коментар

8.Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
Шифра Назив опасности
Последице Вероватноћа Учесталост
(Е)
(П)
(Ф)
Механичке опасности
01
Недовољно безбедности због веома
могуће
повремено
ротирајућих делова – рад са
озбиљне
циркуларом
(6)
(3)
(3)
01
Недовољно безбедности због
озбиљно
могуће
повремено
ротирајућих делова
(3)
(3)
(3)
(употреба ручних алата на
ел. погон
06
Опасност од ситних
знатне
могуће
редовне
механичких повреда типа
(2)
(3)
(6)
убод, огреботине, удара
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
мала
редовно
спотицања приликом
ветоватноћа
кретања у радном простору
(2)
(1)
(6)
11
Физичка нестабилност
озбиљно
могуће
повремено
радног места ( рад на
(3)
(3)
(3)
мердевинама)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
15
Опасност од директног
веома
мала
повремено
додира са деловима ел.
озбиљне
вероватноћа
инсталације и опреме под
(6)
(1)
(3)
напоном
16
Опасности од индиректног
веома
практично
дневно
додира – контакта са
озбиљне
невероватно
металним масама које у
(6)
(0,5)
(6)
случају квара могу доћи под
напон
Листа штетности на радном месту:
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Шиф Назив штетности
Последице Вероватноћа Учесталост
ра
(Е)
(П)
(Ф)
Штетност која настаје или се појављује у процесу рада
21
Хемијске штетностизнатне
могуће
редовно
коришћење боја, лакова,
(2)
(3)
(3)
разређивача.
27
Штетни климатски утицај
знатне
могуће
повремене
(2)
(3)
(3)
Штетности које проистичуиз психичких и психофизијолошких напора
30
Напори услед ручне
знатне
сасвим
повремене
манипулације теретом
могуће
(2)
(6)
(3)
31
Напори услед нефизиолошког
знатне
сасвим
повремене
положаја тела
могуће
(2)
(6)
(3)
Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовати)
Назив ризика Р=ЕxПxФ
ризик
Е
П
Ф
Р
01
Недовољно безбедности због
6
3
3
54
ротирајућих делова – рад са
циркуларом
01
Недовољно безбедности због
3
3
3
27
ротирајућих делова (употреба
ручних алата на ел. погон
06
Опасност од ситних механичких
2
3
6
36
повреда типа убод, огреботине,
удара
10
Могућност клизања или
2
1
6
12
спотицања приликом кретања у
радном односу
11
Физичка нестабилност радног
3
3
3
27
места ( рад на мердевинама)
15
Опасност од директног додира
6
1
3
18
са деловима ел. инсталације и
опреме под напоном
16
Опасност од индиректног
6
0,5
6
18
додира- контакта са
материјалним масама које у
случају квара могу доћи под
напон
21
Хемијске штетности –
2
3
3
18
коришћење боја, лакова ,
разређивача
27
Штетни климацки утиваји
2
3
3
18
30
Напори услед ручне
2
6
3
36
манипулације теретом

Карактерне
мане
1

3

2

5

3
4

4

4

2
2
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31

Напор услед нефизиолошког
положаја теле

2

6

3

36

2

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. На машини постоје заштитне напреве али ипак постоји ризик од повређивања
покретним деловима машине. Да би се ризик смањијо, неопходно је:
 никада неулазити рукама или другим деловима тела у опасну зону
кретања покретних делова (алата).
 Стриктно поштовати упутство за рад са циркуларом,
 Не интервенисати на машини ( не вршити вађење комада дрвета,
поправке, подешавања, подмазовања, одгушивања) док је иста у раду.
 Носити прописана лична заштитна средства.
2. Приликом текућег одржавања може доћи до механичких повреда услед
коришћења алата или контакта са оштрим предметима ( посекотине, убоди,
одротине, удари). Да би се ризик од исто држао под контролом потребно је:
 пажња при раду,
 коришћење прописаних личних заштитних средстава према врсти посла
који се обавља.
Повремено запослени врше ручну манипулацију теретом ( премештање, гурање,
ношење и сл.). Ризик од повређивања услед напрезања није велики због мале
учестаности таквохг рада, али га треба држати под контролом:
 када год је могуће користити механичка средстав приликом преношења
терета (ручна колица и сл.)
 уколико није могуће вршити манипулацију тешким и кабастим
предметима помоћним средствима, потребно је ангажовање више лица
при вршђењу ове радне операције.
Запослени приликом послова на одржавању објекта и припадајуће инсталације
раде при нефизиолошком положају тела ( дуготрајно стојећи положај, положај са
рукама подигнутим изнад главе и др.) При томе може доћи до скелетног и мишићног
замора који се може ублажити:
 чешћим паузама у раду,
 планирање рада тако да се не проводи много времена у једном
(нефизиолошком) положају.
3. При раду са ручним алатом на електрични погон најчешћи извор опасности
представља алат (бургија, брусни камен, тестера). узроци повређивања могу
бити и неисправни поступци у току рада као што су држање предмета одбраде
руком или неправилно учвршћивање, уклањање струготине руком ( уместо
помоћним прибором), не коришћење личне, заштитне пореме, употреба
неодговарајућег алата и друго.
 Пре почетка рада обавезно проверити да ли је алат исправан.
 Струготину не уклањати руком већ помоћним средствима.
 Користити ЛЗС ( наочари, рукавице).
Радници повремено раде на мердевинама, при том им пажњу окупирају радни
задаци и опрема за рад и опрема коју користе тако да може доћи до отклизнућа и
ризика пада са истих. Да би се ризик смањијо потребно је испунити следеће услове:
 Коришћење одговарајућих средстава ( мердевине израђене по
одговарајућим стандардима и безбедне за употребу)
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 Стриктна употреба личних заштитних средстава ( ципеле које се не
клижу).
 Пажња при паду
4. Запослени при одржавању елекртичне инсталације долази у контакт са
електричном инсталацијом и опремом. Постоји могућност директног додира
делова опреме под напоном услед непредвиђених околности или грешке у раду.
Да би се ризик смањијо потребно је:
 не приступати раду на електричној опреми пре него што се инсталација
искључи са извора наппајања и обезбеди од поновног укључења за време
рада,
 стриктно поштовање упутстава за безбедан рад,
 повећана пажња при раду.
Опасност од додира дела опреме који могу у случају квара доћи под напон увек
постоји, али вероватноћа врло мала. Ризик је веома мали , али да би се ипак пратио
потребно је:
 периодична контрола електричне инсталације и опреме за рад.
Приликом фарбања запослени долази у додир са бојама, разређивачем и сл. Да
би се штетни утицај ових средстава држао под контролом неопходно је:
 У потпуности се придржавати мера наведених у упутству произвођача, а
нарочито дела за коришћење личних заштитних средстава, мере прве
помоћи и правилног начина за руковање.
 Избегавати сваки додир са кожом и очима приликом рад обавезно
користити заштитне рукавице, као и друга прописана лична средства
заштите,
 Не удисати паре, односно при коришћењу испарљивих средстава
обезбедити добру вентилацију ( отворени прозори итд.).
 У случају да материја дође у додир са очима испрати однах са много
воде, и затражити помоћ лекара.
Запослени део радног времена проводи у сређивању круга школе ( кошење
траве, чишћење снега. и леда), При томе је изложен штетном климацком утицају који
зависи од доба године и атмосферских прилика ( киша, снег, сунчево зрачење). Да би
се ризик ржао под контролом потребно је;
 Користити адекветну одећу и обућу прилагођену годишњем добу.
 Лети надокнада течности и чешће паузе.
Увек постоји ризик од клизања и спотицања и/или пада при кретању у радном
простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радних просторија и круга школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће (која се не прича).
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и
процењиванем ризика утврђено је:
Радна места: - ДОМАР није радно место са повећаним ризиком
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13. Радно место: ПОРТИР
1. Подаци о радном месту:
Сектор:
Административно и техничко особље
Стручна спрема (квалификација): Осмогодишња школа – I степен стручне смене
Подаци о извршиоцима на радном месту књиговође-билансиста:
Бр. запосл.
Мушкараца: Жена:
Труднице:
<18
2
2
/
/
/

18-21
/

Инвалиди
/

Опис посла:
 издавање кључа од радних просторија,
 евиденција о издатим и примењеним кључевима,
 надзор над учијоницама, осталим радним просторијама и инвентаром,
 контрола улаза странака у школу,
 легитимисање странака, давање обавештења и упућивање странака у
одговарајуће просторије школе,
 закључавање просторија у школи у вечерњим сатима по завршетку рада
запослених у школи и проверава дали су прозори и врата затворени,
гашење светла, те славина за воду,
 пребацивање телефонских позива на одговарајуће локале, преношење
хитних телефонских порука наставном особљу,
 други послови по налоги директора школе.
2. Место рада и дужина временског ангажовања:
Место рада (радне тачке)
Оријентациона дужина
временског ангажовања
1
Портирница
80 %
2
Објекат и круг школе
20 %

Р.бр.

3. Режим рада и одмора:
Радно време:
Запослени ради 40 часова недељно. Радно време се усклађује са радом Школе
(7-20х).
Запослени у сезони грејања долази и ван радног времена да провери рад
котларнице.
Одмор: према Закону
4. Опрема за рад коју запослени користи на радном месту:
 канцеларијски прибор,
 телефон.
5. Услови на раду:
Запослени већи део радног времена проводи у портирници на улазу у школу.
Услови рада у истој одговарају врсти послова који се обављају.
6. Примењене мере заштите:
Запослени није оспособљен за безбедан и здрав рад.
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7. Снимање и анализа физичких и психофизиолошких захтева радног места
Тел. активности
Трајање у току радног времена:
Нема
< 30%
> 30%
х
Напомена
Стајање
x
1-2
Седење
x
4-5
Кретање
x
1-2
Принудни положај
x
Пењање и силажење
x
повремено степениште
Непосредна процена физичка оптерећења:
Тежина рада
I лак
II средње тежине
III тежак
x

IV врло тежак

Ритам рада: слободан, условљен (наметнут), комбинован
Карактер рада: претежно статичан, претежно динамичан, комбинован.
Карактеристике (особине) личности према
Потребан степен изражености
захтеву радног места
мали
просечни
изнад врло
просека висок
Општа интелектуална способност
x
Специјална интелектуална способност
x
Способност разумевања мех односа
x
Способност разумевања прост. односа
x
Разумевање и памћење симбола
x
Способност концентрације (пажње)
x
Емоционална стабилност
x
Одговорност
x
Специјална адапција (прилагодљивост)
x
Кооперативност
x
Непосредна процена психофизиолошког оптерећења:
Елементи психофизичког
Степен изражености
оптерећења
мали просечан изнад
врло
просека висок
Рад у сменама
x
Динамика радне активности
x
Монотонија радне активности
x
Психосензорно оптерећење
x
Психомоторно оптерећење
x
Ментално оптерећење
x
Емоционална оптерећење
x

Коментар

8.Листа опасности и штетности на радном месту:
Листе опасности на радном месту:
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Шифра

Назив опасности

Последице Вероватноћа
(Е)
(П)
Опасности које се појављују у вези сакарактеристикама радног места
10
Могућност клизања или
знатне
Мала
спотицања приликом кретања у
вероватноћа
радном простору
(2)
(1)
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије
16
Опасност од индиректног додира
веома
једва
– контакта са металним масама
озбиљне
појмљиво
које у случају квара могу доћи
(6)
(0,2)
под напон
Листа штетности на радном месту:
Шифра Назив штетности

Учесталост
(Ф)
повремено
(6)
дневно
(6)

Последице
(Е)

Вероватноћа
(П)

Учесталост
(Ф)

знатне
(2)

могуће
(3)

повремено
(3)

Штетности везане за организацију рада
34

Акт насиља према лицима која
раде на обезбеђењу објекта

Процена ризика за идентификоване опасности и штетности:
Шифра Препознати (идентификовти) ризик Назив ризика Р=ЕxПxФ
Е
П
Ф
Р
10
Могућност клизања или спотицања
2
1
6
12
приликом кретања у радном
простору
16
Опасност од индиректног додира –
6
0,2
6
7,2
контакта са металним масама које у
случају квара могу доћи под напон
34
Акт насиља према лицима која раде
3
0,5
6
9
на обезбеђењу објекта

Корективне
мере
1

2

3

9. Мере за контролу и отклањање ризика:
1. Увек постоји ризик од клизања или саплитања и/ или пада при кретању у
радном простору.
Да би се ризик држао под контролом потребно је:
 редовно одржавање радног простора и круга Школе,
 адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање запослених морају
бити слободни и незакрчени,
 ношење одговарајуће обуће ( која се не клиже).
2. Опасност од додира делова опреме који могу у случају квара доћи под напон
увек постоји, али је вероватноћа врло мала. Ризик је веома мали, али да би се
ипак пратијо потребно је:
 перијодична контрола исправности електричне инсталације,
 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад у којима треба
посебну пажњу посветити коришћење електричне енергије.
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3. Запослени врши легитимацију особа које улазе у објекат школе. Такође, врши
чување објекта и имовине школе. Ризик од акта насиља непознатих лица је
веома мали, али ипак постоји.
10. Оцена радног места:
Анализа опасности и штетности на радном месту у радној околини и процењиванем
ризика утврђено је:
Радно место: ПОРТИР није радно место са повећаним ризиком.

6. ПЛАН МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ ИЛИ
СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА
6.1. Обавеза оспособљавања запослених
Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав
рад:
 код заснивања радног односа, односно премештаја на друге послове,
 приликом увођењна нове технологије или нових средстава за рад,
 код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и
здрав рад.
Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав
рад упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о конкретним
мерама за безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика.
Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено
специфичностима његовог радног места.
Ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или
више радних места, дужан је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком
од радних места.
Припрему и спровођење оспособљавања за безбедан и здрав рад врши
ангажовано лице за безбедност и здравље на раду.
Оспособљавање се врши теоретски и практично. У склопу теоретског дела се
запослени информише о свим ризицима везаним за његово радно место, са нарочитим
освртом на корективне мере које су предузете или се предузимају да се ти ризици
елиминишу или смање на прихватљив ниво.У склопу практичног дела се обавезно
одлази до радног места запосленог и демонстрирају му се правилне методе рада на
средствима за рад. Обавезно му се показују сва опасна места и начини заштите на
средствима за рад (заштитне направе, заштитни уређаји). Детаљно му се објасни
упутство за руковање и одржавање , а нарочито упутство за безбедан и здрав рад за сва
средства за рад која користи.
Након доношења акта о процени ризика сви запослени се оспособљавају са
аспекта ризика везаних за њихова радна места.
Наведено оспособљавање врши именовано лице за безбедност и здравље на раду код
послодавца.
Потребно је сваке три године обавити обуку из заштите од пожара за све
запослене. Практична провера се обавља једном годишње. Обуку може да врши
стручна установа или овлашћено лице са лиценцом за обављање послова ЗОП.
6.2. Превентивни и периодични прегледи и испитивање опреме за рад
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Превентивним и перијодичним прегледима и испитивањима опреме за рад
проверав асе и утврђује да ли су на опреми за рад која се користи у процесу рада
примењене мере безбедности и здравља на раду утврђене прописима о безбедности и
здрављу на раду, техничким прописима, стандардима и упутствима произвођача.
Прегледе и испитивања опреме за рад врши правно лице са лиценцом за обављање
послова пргледа и испитивања опреме за рад.
Превентивни прегледи и испитивања опреме за рад обављају се пре почетка
коришћења, односно пер давања на употребу запосленима, после реконструкције или
хаварије, као и пре почетка рада на новом месту рада ако је опрема премештена са
једног на друго место.
Перијодични прегледи и испитивање од стране овлашћене установе се врши у
прописаним роковима према правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за
рад и испитивања услова радне околине, акту о процени ризика и упутству
произвођача. Добијени стручни налаз се чува до поновног прегледа.
Након увида у опрему за рад у музчкој школи « Исидор Бајић» утврђени су
следећи рокови за прериодичне прегледе:
Ред. бр.
Опрема за рад:
Рокови пер. прегледа: Надлежно лице/установа:
1
Циркулар
3 године
Правно лице са лиценцом
за обављсње прегледа и
спитивање опреме за рад
Такође, потребно је извршити преглед и испитивање електричне инсталације.
Потребно је редовно вршити преглед и испитивање громобранске инсталације
на начин и у роковима дефинисаним подзаконским актима.
6.3. Превентивна и периодична испитивања услова радне околине
Превентивним и периодичним испитвивањима услова радне околине проверава
се и утврђује да ли су на радном месту у радној околини примењене мере безбедности
и здравља на раду утврђене прописима у области безбедности и здравља на раду,
техничким прописима и стандардима.
Испитивања обухватају:
1. микроклиму ( температура, брзина струјања и релативна влазнодт ваздуха);
2. хемијске штетности ( гасови ,паре, димови и прашине);
3. физичке штетности ( бука, вибрације и штетна зрачења-осим јонизујућих
зрачења);
4. осветљеност;
5. бијолошке штетности.
Испитивања микроклиме врше се на радним местима у радној околини у којој се
обавља процес рада, односно укојој се запослени крећу, или задржавају дуже од два
сата у току радне смене.
Испитивања микроклиме врше се у летњем и у зимском периоду, а неврше се у
просторијама у којима технолошки поступак захтева одређене климатске услове.
Испитивање микроклиме у летњем периоду врши се када је спољнатемпература изнад
15◦Ц, а у зимском периоду када је спољна температура испод 5◦Ц.
Испитивање услова радне околине може да врши правно лице са лиценцом за
обављање пословаи испитивања услова радне околине.
Испитивање хемијских штетности врши се на радном месту у радној околини
где се у технолошкими радним процесима појављују хемијске штетности.
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Испитивање физичких штетности врши се на радном месту у радној околини
где се у технолошким и радним процесима појављују бука, вибрација и штетна
зрачења.
Испитивање осветљености на радном месту у радној околини врши се у складу
са прихваћеном методологијом испитивања и мерења осветљености, прописима у
области безбедности и здравлај на раду, техничким прописима и стандардима.
Превентивна испитивања услова радне околине обављају се у року од шест
месеци од почетка рада радног, односно технолошког, процеса, реконструкције објекта
у ком се обавља радни процес (уређаја за грејање, вентилацију или климатизацију и
сл.) или замене техничких капацитета којима се мењају услови рада.
Периодична испитивања услова радне околине обављају се на радном месту у радној
околини у року од три године од дана претходног испитивања.
6.4.Лична заштитна средства
Рад заштите организма и делова тела, лицима кија су за време рада изложрна
одређеним врстама опасности и штетности стављају се на располагање лична заштитна
средства односно ставља се на располагање лична заштитна опрема, ако се дејство
опасности и штетности неможе отклонити другим мерама безбедности и здравља на
раду.
Лице за безбедност и здравље на раду и непосредни руководилац дужни су да
упознају радника са начином правног коришћења и одржавања задужених личних
заштитних средстава (ЛЗС)
Непосредни руководилац радника дужан је привремено удаљити радника са
обављања рада, односно забранити му рад до момента док не почне користити ЛЗС,
уколико радник обавља рад без ЛЗС.
Заједничка лична средства заштите морају се држати на приступачном месту за
сваку смену рада. По употреби заједничких ЛЗС иста се враћају на своје место у
чистом, исправном функционалном стању,
Лице за безбедност сачињава списак радника и конкретних потреба личних
средстава заштите, требује иста, задужује и евидентира појединачна задужења радника.
Евиденцију појединачних задужења личних средстава заштите, уз потпис сваког
радника о пријему истих, чува именовано лице за безбедност и здравље у Друштву.
Лична средства заштите која се набављају и користе, морају бити по квалитетуи
намени у складу са прописима стандарда.
Одећа, обућа и друго,која су произведена ван прописаних стандарда за лична
средства заштите, морају поседовати атест произвођача да могу користити као лична
средства заштите,
Попис радних места на којима се морају користити лична заштитна средства:
Ред.
бр.

Радно место

1

Спремачица

Лично
средство
заштите
мантил

Ком.

СРПС (ЈУС)односно опис

1

рукавице

1

обућа

1 пар

плави кепер или други
материјал
техничке отпорне на
киселину
са кожним лицем и
ребрастим гуменим ђоном

Рок
трајања
(мес)
12
6
6
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2

3

Домар

Портир

чизме

1 пар

прслик

1

радно одело
или мантил
рукавице

1

ципеле

1 пар

наочаре

1

прслук

1

радно одело
прслук

1
1

1 пар

Г.Д1.041 гумене кратке
получизме
платнени топли постављен

12

од памучне тканине плави
кепер или други материјал
З.Б1.2001 кожнр са пет
прстију
са кожним лицем и
ребрастим гуменим ђоном
З.Б1.2000 са прозирним
стаклом и бочном
заштитом
платнени топло постављен

12

од памучне тканине
Платнени, топлп
постављен

12
36-48

36-48

36-48
12

36-48

Непосредни руководилац радника и именовано стручно лице за безбедност и
здравље Друштва могу, након увида у чињенично стање продужити или скратити рок
трајања задужених ЛСЗ.
6.5. Заштита од пожара
Обавеза друштва је да редовно врши контролно испитивање и сервисирање
ватрогаснох апарата.
Запаљиви материјал не може се складиштити на простору који није удаљен
најмање 6 метара од објекта или дела објекта, уколико техничким прописима није
другачије одређено.
У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други
материјал морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за
гашење пожара.
Послодавац (односно одговорно лице или лице које је он овластио) дужан је да
раднике упозна са опасностима од пожара на радном месту, мерама употребом
средстава и опреме за гашење пожара, поступком у случају пожара, као и са
одговорношћу због непридржанања прописаних или наложених мера заштите од
пожара.

7. ЗАКЉУЧАК
7.1 Сва радна места на којима је извршена процена ризика:
1. Директор школе
2. Помоћник директора школе
3. Професор или наставник теоријске наставе
 Професор силфеђа
 Професор теоријске нузике
 Професор хармоније
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 Професор контрапункта
 Професор музичких облика
 Професор музичких инструмената
 Професор историје музике са упозннавањем музичке литературе
 Професор националне историје музике
 Професор етномузикологије
 Професор камерне музике
 Професор корепетиције
 Професор читања с листа
 Професор хора
 Професор оркестра
 Професор психологије
 Професор дириговања
 Професор свирања хорских партитура
 Професор аудиовизуелне технике
 Професор увод у компоновање
 Професор дечијег оркестра
 Професор српског језика и књижевности
 Професор италијанског језика
 Професор енглеског језика
 Професор немачког језика
 Професор биологије
 Професор социологије
 Професор филозофије
 Професор физике
 Професор историје са историом културе и цивилизације
 Професор физичког васпитања
 Професор рачунарства и информатике
 Вероучитељ
 Професор грађанског васпитања
4. Професор или наставник индивидуалне наставе
 Професор флауте
 Професор обое
 Професор кларинета
 Професор саксафона
 Професор фагота
 Професор хорне
 Професор трубе
 Професор тромбона
 Професор харфе
 Професор удараљки
 Професор виолине
 Професор виоле
 Професор виолончела
 Професор контрабаса
 Професор гитаре
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 Професор хармонике
 Професор клавира
 Професор упоредног клавира
 Професор соло певања
5. Школски педагог – психолог
6. Библиотекар
7. Нототекар – медијатекар
8. Секретар школе
9. Референт за опште послове
10. Оперативни уредник концертног програма
11. Референт за ученичка питања
12. Књиговођа – билансиста
13. Благајник
14. Књижничар
15. Клавирштимер
16. Спремачица
17. Домар
18. Портир
7.2 Радна места која су утврђена као радна места са повећаним ризиком
Уколико се на радном месту ризици не могу елиминисати или држати под
контролом
на данашњем нивоу сазнања и технологије сматра се да је такво место са повећаним
ризиком.
7.3 Приоритет у отклањању ризика
Од суштинског је значаја да се утврде приоритети међу мерама које ће се
предузети у циљу елиминисања или превенције ризика. Приликом утврђивања
приоритета узета је у обзир тежина ризика, могућа последица несрећног случаја,
могући број жртава и потребни пок за предузимање мера заштите.
1. Извршити преглед и испизивање опреме за рад односно циркулара у столарској
радионици.
Особа задужена за отклањање недостатка: директор
Рок: одмах
2. Извршити преглед и испитивање електричне инсталације у свим објектима
школе (од стране овлашћене установе). Након добијања стручног налаза
поступити по истом.
Особа задужена за отклањање недостатка: директор
Рок: одмах
3. Оспособити запослене за безбедан и зрав рад
Особа задужена за корективне мере: директор и лице за безбедност и здравље у
раду
Рок: одмах
4. Набавити и поделити запосленима лична заштитна средства према тачки 6.4
Акта
Особа задужена за корективне мере: директор и лице за безбедност и здравље у
раду
Рок: одмах
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5. Водити рачуна да у радионици постоји ормарић снабдевен санитетским
материјалом и средствима за пружање прве помоћи.
Особа задужена за корективне мере: лице за безбедност и здравље на раду.
6. Свакодневно контролисање да ли је опрема за рад безбедна за рад (стање
заштитних уређаја и направа).
Особа задужена за корективне мере: лице за безбедност и здравље на раду и
запослени који раде са опремим зарад.
7. Поред наведеног послодавац, односно лице за безбедности и здравље на
раду је дужан/но да врши:
 Утврђивање и постављање потребних знакова упозорења (опасности) и
знакове општих обавештења на местима рада, на средствима рада и
припадајућим инсталацијама,
 Утврђење начина безбедног обављања процеса рад и постављање
писаних упутстава за безбедан рад у одређеним радним местима,
 Вођење свих прописаних евиденција, те књиге надзора и чувања исправа.
НАПОМЕНА:
Корективне мере које треба применити за одређено радно место дате су у
поглављу 5.2. уз свако радно место на које се односе.
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