
 

На основу Члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан рад за спречавање 

појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РСˮ, бр. 94/2020) Виши суд у 

Смедереву доноси: 

 

 

Допуну акта о процени ризика на радном 

месту и у радној околини Су VIII 4/17 од 

11.01.2017. године, а поводом 

превентивних мера за спречавање ширења 

заразне болести COVID-19, изазване 

вирусом SARS-Cov-2 

 

 

 

Виши суд у Смедереву 

Трг републике бр.2, 11300 Смедерево 

 

 



 



 



 



 

 

 

           Република Србија 

    ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 

           Број: Су I-1-63/20 

   Датум: 21.07.2020. године 

              С м е д е р е в о 

 

На основу одредби чланова 12. и 13. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. 

гласник РС" бр.101/05, 91/15 и 113/17-др.закон) и чланова 17. и 15. Правилника о 

начину и поступку процене ризика на радном  месту и  у радној околини ("Сл.гласник 

РС" број 72/06, 84/06 – исправка, 30/10 и 102/15), Правилника о превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести 

(“Сл. Гласник РС” број 94/2020), члана 52. став. 1. и 2. Закона о уређењу судова  

(„Службени гласник РС“,  бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 (други 

закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 

113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 88/2018 (ОдлукаУставног суда)) и 

чланoва 6. и 7. Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/2009, 70/2011, 

19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015,39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 

78/2018, 43/2019, 93/2019), председник Вишег суда у Смедереву, судија Слађана 

Бојковић доноси 

О Д Л У К У 

о покретању поступка процене ризика на радном месту 

и у радној околини 

 

 

1.Покреће се поступак процене ризика - израде Допуне Акта о процени ризика и  Плана 

примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести - Covid-19, 

изазване вирусом SARS-CoV-2 –  у Вишем суду у Смедереву, Трг републике бр.2, 11300 

Смедерево,  ПИБ: 106399828, МБ:17773038, кога заступа председник суда, судија 

Слађана Бојковић, за сва радна места и  радну околину. 

  



2.  Процена ризика ће се извршити за радна места, с тим да ће се извршити груписање 

радних места према сличности радних дужности и места на којима раде у којима може 

доћи до заразе Covidom-19:        

- Председник суда 

- Секретар суда 

- Административно-технички секретар 

- Шеф рачуноводства и запослени који је распоређен на радно место за финансијско 

пословање 

- Судије  

- Судијски помоћници 

- Управитељ писарнице 

- Уписничари 

- Запослени који је распоређен на радно место за пријем, експедицију поште и архиве,  

- Записничари 

- Дактилографи 

- Систем администратор и информатичар 

- Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите 

- Правосудни стражари 

- Домар 

- Спремачице 

 

3. За спровођење поступка процене ризика и доношење Допуне Акта о процени ризика 

ангажује се правно лице: „РАША БОНАМИВА“ Д.О.О. Смедерево, улица Милоша 

Великог бр.42/2 (МБ: 20448814; ПИБ: 105734275), директор Милутин Радивојевић и које 

има лиценцу бр.164-02- 00363/2015-01, од 13.06.2016. године, издату од надлежног 

Министарства, за обављање ових послова. 

 



4. Руководилац тима за процену ризика је Радован Радивојевић, водећи инжењер за 

БЗР из „РАША БОНАМИВА“ ДОО, а члан тима je инжењер БЗР Милутин Радивојевић, 

лице за БЗР из наведеног правног лица.  

Друга лица која учествују у процени ризика, односно чланови радног тима из Вишег 

суда:              

     -  Слађана Бојковић, председник суда. 

Задатак радног тима је да се упозна са технолошким процесом, организацијом рада и 

систематизацијом послова, опремом за рад која је у функцији за  обављање делатности, 

као и да прибави информације које су неопходне за квалитетну и свеобухватну процену 

ризика везаног за појаву и ширења епидемије заразне болести - Covid-19, изазване 

вирусом SARS-CoV-2   и за израду Допуне Акта о процени ризика.                                                                                                                                               

   

 

                                                                                                                    Председник суда 

                                                                                                                         Судија Слађана Бојковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Допуна процене ризика од заразе вирусом COVID-19 

 

 

               ПРОЦЕЊИВАЊЕ  РИЗИКА У ОДНОСУ НА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 

                              (НИВО РИЗИКА Р =Е х П х Ф;  Р >70 - повећан ризик) 

 

   Иницијални  

      ризик ( Ри ) 

   Резултујући 

      ризик ( Р ) 
 

     Опасности  

    и штетности  

 Е 

 

 П 

   

 Ф 

  

 Ри 

 

        Примењене    

корективне мере  

 Е 

 

П 

   

Ф 

  

 Р 

Одговорни   

за примену 

корек. мера 

 

Рад председника суда, 

секретара суда, 

административно-

техничког секретара, 

шефа рачуноводства и 

запосленог који је 

распоређен на радно 

место за финансијско 

пословање, затворен 

простор 100% радног 

времена  

1. Опасност приликом 

доласка на посао – 

опасност од учешћа у 

јавном саобраћају 

2. Недостатак 

заштитних маски од 

КОВИД 19 

3. Превише лица у 

канцеларијама 

одједном - више од 2. 

4. Дистанца мања од 

1,5м у канцеларијама  

ПОСЛЕДИЦЕ: 

могућност заразе 

ковидом-19 услед 

коришћења јавног 

превоза; Главобоља; 

Обољења 

респираторног 

система; ПОСЛЕДИЦЕ: 

могућност заразе 

ковидом-19 услед 

недовољне дистанце у 

затвореном простору и 

неношења маске. 

Прехладе; Хронична 

обољења 

 

6 6 6 216 

 

1. Одржавање социјалног 

контакта је важно. Одржавање 

контакта путем телефона, 

имејла и друштвених мрежа   

2. Избегавање блиског 

контакта са особама и држање 

одстојања од најмање 1,5 м.  

3. Дезинфекција и чишћење 

свих радних површина и 

предмета у свакој просторији 

Вишег суда. 

4. Коришћење заштитних 

маски  и рукавица у 

саобраћају  

5. Приликом доласка на 

посао, обавезна дезинфекција 

руку. 

6. Проветравање радних 

просторија 

7. Максимум две особе у 

канцеларији уз обавезно 

коришћење заштитне маске.  

8. Улазак трећих лица у 

објекат могуће је уз обавезно 

коришћење заштитних маски 

уз дезинфекцију руку  

9. Праћење температуре 

запослених на дневном нивоу 

10. Забрана руковања  

11. Рад у сменама 

 

 

 

 

 

 1 6 6  36 
Запослени, 

председник суда 

             



 

Рад судија, судијских 

помоћника, 

управитеља 

писарнице, 

уписничара, 

запослених који је 

распоређени на радно 

место за пријем, 

експедицију поште и 

архиве,  записничара, 

дактилографа, систем 

администратора и 

информатичара, 

затворен простор 100% 

радног времена  

1. Опасност приликом 

доласка на посао – 

опасност од учешћа у 

јавном саобраћају 

2. Недостатак 

заштитних маски од 

КОВИД 19 

3. Превише лица у 

затвореном простору  

одједном-дистанца 

мања од 1,5 м и мање 

од 4 квадрата по особи 

4. Дистанца мања од 

1,5 м у објекту 

ПОСЛЕДИЦЕ: 

могућност заразе 

ковидом-19 услед 

коришћења јавног 

превоза; Главобоља; 

Обољења 

респираторног 

система; могућност 

заразе ковидом-19 

услед недовољне 

дистанце у затвореном 

простору и неношења 

маске. Прехладе; 

Хронична обољења 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

216 

 

 

 

 

1. Одржавање социјалног 

контакта је важно. Одржавање 

контакта путем телефона, 

имејла и друштвених мрежа   

2. Избегавање блиског 

контакта са особама и држање 

одстојања од најмање 1,5 м у 

сваком тренутку.  

3. Дезинфекција и чишћење 

свих радних површина и 

предмета у свакој просторији 

објекта. 

4. Коришћење заштитних 

маски  и рукавица у 

саобраћају  

5. Приликом доласка на 

посао, обавезна дезинфекција 

руку. 

6. Проветравање радних 

просторија 

7. Максимум особа у свакој 

просторији у објекту Вишег 

суда у исто време одредити за 

сваку просторију посебно, уз 

обавезно коришћење 

заштитне маске.  

8. Улазак трећих лица у 

објекат могуће је уз обавезно 

коришћење заштитних маски 

уз дезинфекцију руку  

9. Праћење температуре 

запослених на дневном нивоу 

10. Забрана руковања  

11. Рад у сменама 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

36 

 

 

Запослени, 

председник суда 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рад руководилаца 

правосудне страже 

и противпожарне 

заштите, 

правосудних 

стражара, домара, 

спремачица, 

затворен простор 

100% радног 

времена  

1. Опасност 

приликом доласка 

на посао – опасност 

од учешћа у јавном 

саобраћају 

2. Недостатак 

заштитних маски од 

КОВИД 19 

3. Превише лица у 

затвореном простору 

одједном - више од 

2. 

4. Дистанца мања од 

1,5м у затвореном 

простору.  

ПОСЛЕДИЦЕ: 

могућност заразе 

ковидом-19 услед 

коришћења јавног 

превоза; Главобоља; 

Обољења 

респираторног 

система; 

ПОСЛЕДИЦЕ: 

могућност заразе 

ковидом-19 услед 

недовољне дистанце 

у затвореном 

простору и 

неношења маске. 

Прехладе; Хронична 

обољења 

 

6 6 6 216 

 

1. Одржавање социјалног 

контакта је важно. Одржавање 

контакта путем телефона, 

имејла и друштвених мрежа   

2. Избегавање блиског 

контакта са особама и држање 

одстојања од најмање 1,5 м.  

3. Дезинфекција и чишћење 

свих радних површина и 

предмета у свакој просторији 

Вишег суда. 

4. Коришћење заштитних 

маски  и рукавица у 

саобраћају  

5. Приликом доласка на 

посао, обавезна дезинфекција 

руку. 

6. Проветравање радних 

просторија 

7. Максимум особа у свакој 

просторији у објекту Вишег 

суда у исто време одредити за 

сваку просторију посебно, уз 

обавезно коришћење 

заштитне маске.  

8. Улазак трећих лица у 

објекат могуће је уз обавезно 

коришћење заштитних маски 

уз дезинфекцију руку  

9. Праћење температуре 

запослених на дневном нивоу 

10. Забрана руковања  

11. Рад у сменама 

 

 

 

 

 

 1 6 6  36 
Запослени, 

председник суда 

 

 

 

 



 

Мере ради спречавања ширења COVID-19 примењују се на свим радним местима у 

радној околини и односе се на све локације, запослене и радно ангажована лица у 

Вишем суду у Смедереву, Трг републике број 2, 11300 Смедерево. 

 

Мере и активности државног органа 

 

Ради спречавања ширења COVID-19, у Вишем суду у Смедереву, постоји дужност 

спровођења следећих мера: 

 

1) бесконтактно мерење температуре запослених и радно ангажованих лица која улазе 

у просторије Вишег суда у Смедереву; 

2) обавезна дезинфекција руку и обуће пре уласка у просторије Вишег суда у 

Смедереву; 

3) редовно информисање запослених и радно ангажованих лица о општим хигијенским 

мерама, а нарочито о важности честог прања руку, топлом водом и сапуном, минимум 

20 секунди и избегавања додиривања уста, носа и очију, осим марамицом, променама 

у организацији рада и одговорном понашању на радном месту; 

4) организовање рада тако да се радни задаци изводе смањивањем рада у групи и 

непосредних контаката запослених који рад обављају у истом простору; 

ЗАКЉУЧАК      

       

  ●  Анализа добијених резултата и корективне мере  

 

Анализом опасности и штетности утврђено је да се ризик може држати у дозвољеним границама – 

поштујући радне процедуре, уз адекватно одржавање опреме за рад и радних услова, коришћењем 

прописаних и одговарајућих средстава за личну заштиту на раду, стриктним поштовањем саобраћајних 

прописа, одговарајућим организационим мерама и сл. 

Проценом ризика је утврђено да се резултујући ризик (Р) за запослене на радним местима у Вишем суду у 

Смедереву, креће у границама од малог до прихватљивог ризика.  

 

    ●  Ниво ризика(Р): Р=2 (мали ризик), мере и одговорности дате у табели процене ризика. 

                                                                                               

    ●  Лекарски прегледи: по потреби,  у случају развоја симптома сличних корони 

                                             

 

    ●  Средства личне заштите на раду:  зашт. рукавице - гумиране за одржавање простора, медицинска                        

                                                                          маска,  дезинфекциона средства. 

    

     ● Оцена радног места:  ПРЕДСЕДНИК СУДА/ЗАПОСЛЕНИ   

                                             није са повећаним ризиком 
 



5) обезбеђивање међусобне дистанце од најмање 1,5 метара и 4 метра квадратна 

површине слободног простора између запослених међусобно и запослених и трећих 

лица; 

6) обезбеђивање запосленима одговарајуће заштитне опреме, заштитних маски; 

7) забране гомилања отпада, посебно хране; 

8) странке, посетиоци и сл., док се налазе у простору Вишег суда у Смедереву, морају 

све време да носе заштитну опрему (маску); 

9) приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање; 

10) ограничити улаз у објекте – дозволити улаз само за онолико странака колико је 

довољно да се не наруши минимум од 4 квадрата по особи у просторији, уз 

поштовање физичке дистанце са запосленим; 

11) пре почетка и након обављеног рада потребно је обезбедити да се проветри и 

дезинфикује просторија (радне површине, кваке, коришћена опрема итд.); 

 

Начин рада запослених и радно ангажованих лица 

 

Запослени су дужни да спроводе све мере безбедности и здравља на раду како би 

сачували своје здравље, као и здравље других лица и да: 

 

1) пре уласка у просторије Вишег суда у Смедереву,  обаве бесконтактно мерење 

температуре; 

2) по налогу Лица задуженог за контролу примене мера из Плана, у току рада обаве 

бесконтактно мерење температуре; 

3) пре уласка у пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће; 

4) пре почетка рада прегледају своје радно место укључујући и дезинфиковање радних 

столова, телефона, тастатуре и „миша”, хефталице, хемијске оловке и сл.; 

5) наменски користе прописану заштитну опрему, заштитне маске и да са њима 

пажљиво рукују, да не би угрозили своју безбедност и здравље као и безбедност и 

здравље других лица; 

6) додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке 

сапуном и водом најмање 20 секунди; 

7) држе минимално растојање од 1,5 метара у односу на друга лица; 

8) у току рада избегавају ношење накита, сатова и наруквица јер то повећава ризик од 

преноса инфекција и отежава правилно прање руку; 

9) обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на симптоме 

COVID-19 код себе, код других запослених или чланова своје породице; 

10) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у стању да 

не угрожавају друге запослене. 

 

Посебне мере приликом рада са предметима и актима 

 

У току рада са предметима и актима обавезна је употреба заштитне маске, као и 

примена следећих мера: 

 



1) пријем предмета и аката вршити по могућству увек тако да лице које их доноси иста 

преда на улазу у канцеларију, након тога преузети предмет и акт водећи рачуна да се 

увек одржава дистанца између лица; 

2) код потписивања и овере предмета и аката захтевати од лица којем је потребно 

потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 1,5 метра; 

3) запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање докумената; 

4) након потписивања запослени се удаљава од пулта, а потписана документа 

преузима екстерно лице одржавајући међусобну дистанцу од најмање 1,5 метра; 

5) отварање пристиглих паковања/коверти вршити на за то одређеном месту; 

6) коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту; 

7) предмете и акта одлагати у пластичне фолије, водећи рачуна да се спољни део 

фолије не контаминира, као ни регистратори за одлагање; 

8) регистраторе и фолије по потреби дезинфиковати дезинфекционим средствима; 

9) након манипулације предметима, поготову екстерним обавезно опрати руке у 

складу са упутствима за правилно прање руку; 

10) не додиривати никада лице рукама (уста, нос, очи и др.); 

11) редовно дезинфиковати столове, клупе у судницама, као и оловке које се користе 

за потписивање. 

 

Обавеза и правилно ношење заштитне опреме 

 

Заштитне маске дужни су да носе сви који остварују блиски контакт са другим лицима. 

Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако се правилно 

користе, на следећи начин: 

1) једна маска се може користити само док се не овлажи; 

2) маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, осим 

платнене која се може опрати откувавањем; 

3) заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси 

око врата јер тако и сама постаје извор инфекције. 

 

Поступање у случају појаве вируса 

 

У случају сумње на појаву вируса, поступа се по следећој процедури: 

1) запослени пријављује постојање симптома Председнику суда и лицу задуженом за 

контролу примене мера из Плана; 

2) запослени обавезно одлази код лекара у амбуланту надлежног Дома здравља на 

преглед и о исходу обавештава Председника суда и лицу задужено за контролу 

примене мера из Плана; 

3) појачано се прати здравствено стање запослених и других лица са којима је био у 

контакту; 

4) запослени који су били у контакту са зараженим се стављају у изолацију; 

5) Лице задужено за контролу примене мера из Плана сачињава писмена упутства и 

инструкције за све запослене о начину примене противепидемиолошких мера; 



6) Лице задужено за контролу примене мера из Плана организује дезинфекцију радних 

и помоћних просторија у којима је боравио и имао приступ заражени запослени; 

8) запослени обавезно пријављује контакт са оболелим ван радног окружења; 

9) по опоравку запослени се враћа на посао. 

 



 

1. ПОЈАМ ВИРУС САРС-КоВ-2 

            Корона вируси (КоВ) су велика породица вируса који изазивају болести у распону 

од благе прехладе до тежих респираторних болести, попут познатог блискоисточног 

респираторног синдрома (МЕРС-КоВ) и тешког акутног респираторног синдрома (САРС-

КоВ). Поред ових познатих корона вируса, тренутно се појавио нови корона вирус (2019-

нЦоВ) који је добио назив КОВИД-19. То је сој који раније није идентификован код 

људи. 

          Корона вируси и инфекције грипа имају сличне симптоме који отежавају 

дијагнозу. Главни симптоми корона вирусне инфекције су грозница и кашаљ. Грип често 

прате и други додатни симптоми попут болова у мишићима и грлу. 

 

              Примарни ризик је преношење инфекције са особе на особу. Зато је неопходно 

направити план у циљу смањења ове врсте ризика за запослене, укључујући: 

• Санитарне оперативне процедуре (СОП) за чишћење и дезинфекцију површина 

које се често додирују 

• СОП за поступке које треба следити када је запослени упућен на тестирање и/или 

тестиран позитивно на КОВИД-19 

              Површине које се често додирују, као што су кваке и прекидачи за светло, 

представљају потенцијалне преносне тачке контаминације. Зато је важно 

идентификовати ове потенцијалне преносне тачке у радним и помоћним просторијама 

послодавца и развити и применити СОП-ове или протоколе како би се осигурало да се 

те тачке често чисте и дезинфикују. 



                  Ако су површине глатке и непропусне, без видљивог накупљања нечистоће, 

може се применити дезинфекција без претходног чишћења. Међутим, од кључне је 

важности да се редовно рутинско чишћење и хигијена ових површина настави, према 

плану који сте и раније имали. Важно је да чишћење ових површина увек треба вршити 

када се обавља редовно чишћење, а учестала дезинфекција ових површина ће додатно 

смањити њихову контаминацију. 

1.1.  Знаци, симптоми инфекције корона вирусом 

Респираторни симптоми попут: 

• главобоље, цурења из носа 

• високе температуре преко (37,3), грознице 

• јаког кашља, упаљеног грла 

• отежаног дисања 

 

У тежим случајевима инфекције, може доћи до: 

• упале плућа 

• јаког акутног респираторног синдрома 

 

А у појединим случајевима долази до: 

• отказивања бубрега 

• смрти 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Како се шири корона вирус 

           Када неко има КОРОНА ВИРУС кашље или издише, ослобађа капљице заражене 

течности. 

Већина ових капљица пада на оближње површине и предмете – попут столова или 

телефона. Људи би могли добити КОРОНА ВИРУС додиривањем загађених површина 

или предмета – а затим додиривањем очију, носа или уста. Ако стоје на удаљености од 

једног метра од особе са КОРОНА ВИРУСОМ, могу је добити удисањем капљица које 

оболели искија или искашље. Другим речима, КОРОНА ВИРУС се шири на сличан начин 

као грип. Већина особа заражених КОРОНА ВИРУСОМ има благе симптоме и опоравља 

се 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ 

*Послодавац који организује рад, дужан је да донесе План превентивних мера у складу 

са Актима Владе Р. Србије, у циљу спречавања ширења заразне болести у свом радном 

простору, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 у Републици Србији.  

*Са овим Планом и његовим прилозима упознати све запослене који су ангажовани, а 

руководство код послодавца је задужено за спровођење и контролу спровођења мера 

из овог Плана. 

*Због сличности, ризика и опасности од заразе, због дељења истог радног простора, 

одређена радна места ће бити груписана. 

1. Управа, администрација и рачуноводство (Председник суда, Секретар суда, 

Административно-технички секретар, Шеф рачуноводства и запослени који је 

распоређен на радно место за финансијско пословање) 

2. Судије, Судијски помоћници и административно особље ( Управитељ писарнице, 

Уписничари, Запослени који је распоређен на радно место за пријем, експедицију 

поште и архиву, Записничари, Дактилографи) 

3.         Техничко особље (Систем администратор и информатичар) 

4. Правосудна стража (Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите, 

Правосудни стражари) 

5.          Помоћно особље (Домар, Спремачице) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управа, администрација и рачуноводство 

 

-Председник суда 

-Секретар суда 

-Административно-технички секретар 

-Шеф рачуноводства и запослени који је распоређен на радно место за финансијско 

пословање 

 

*Послодавац је дужан да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о 

мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 

информацију о симптомима заразне болести. 

*Послодавац је дужан да запосленим лицима обезбеди заштитне маске и рукавице 

(рукавице за једнократну употребу/латекс рукавице). 

*Обавезно је бесконтактно мерење телесне температуре на улазу у зграду Вишег суда, 

за сва лица. 

*Запослени су дужни да не улазе у просторије Вишег суда без заштитних маски и 

рукавица за једнократну употребу (латекс рукавице). 

*На улазу у зграду Вишег суда, као и на улазу у просторије Вишег суда на спрату, 

неопходно је поставити постоље са сунђером који је натопљен дезинфекционим 

средством и који је неопходно нагазити пре уласка у зграду, као и боце са 

дезинфекционим средством за руке. 

*Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица на радном месту. 

*У затвореном простору Вишег суда не треба да буде ни у једном тренутку више од 5 

(ако се не пропише другачије) особа, укључујући и запослене и трећа лица, а за сва лица 

у затвореном простору обавезна је заштитна маска. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа у било ком простору (затворени и отворени простор), уз обавезну 

употребу прописних заштитних средстава (маске, рукавице, плексиглас табла).  



*Послодавац је дужан да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, 

текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку за све 

просторије у згради Вишег суда. 

*Прање руку је обавезно: 

- пре уласка у простор за јело 

-после сваке употребе тоалета 

-после изношења смећа  

-после чишћења и руковања запрљаном опремом 

-после јела, пића, пушења 

-после кијања, кашљања и употребе папирних марамица 

-после додиривања носа, уста и косе 

-при сваком поновном уласку у свој радни простор или други затворен простор 

-после скидања рукавица, маски и других заштитних средстава 

-по завршетку посла и изласка из радног простора 

-после употребе новца и након коришћења организованог превоза за запослене. 

*Обавезно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 

радног простора, као и свих површина које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, мобилни 

телефони, рачунарска и друга опрема за рад. 

*Обавезно је организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за 

смеће морају бити обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем. 

*Обавезно је вођење редовне евиденције о чишћењу и дезинфиковању свих радних 

просторија. 

*Обавезно је обезбедити израду упутстава за безбедан и здрав рад са спољним 

сарадницима. 



*Приликом рада са трећим лицима неопходно је држати прописану дистанцу (1,5m), 

користити заштитна средства (маске, рукавице, плексиглас табла) и ограничити број 

особа у просторији тако да свака особа у просторији има најмање 4 квадратна метра 

простора за себе (осим ако се не пропише другачије). 

* Запослени је обавезан да спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на 

раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, као и да додатно 

брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке. 

*Запослени је обавезан да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 

болести код себе, код других запослених или чланова своје породице. 

*Запослени који је у ризику или је имао контакт са ризичном особом или има 

температуру у  обавези је да се тестира на Ковид ПСР тестом и налазе допреми мејлом и 

обавести председника суда и непосредног руководиоца. 

*Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и 

средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 

случају уочених недостатака одмах извести послодавца или друго овлашћено лице како 

не би угрозио своју безбедност и здравље, као и других запослених. 

*Запослени је дужан да пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад 

остави у стању да не угрожавају друге запослене. 

*Запослени је дужан и да сарађује са непосредним руководиоцем и лицем за 

безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за 

безбедност и здравље на раду. 

*Обавезно је да лична гардероба сваког запосленог стоји одвојена од личне гардеробе 

другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да оне међусобно не дођу у контакт. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа затвореном простору, уз обавезну употребу прописних заштитних 

средстава (маске, рукавице, плексиглас табле). 

 

 

 

 

 



*Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих 

запослених обезбеди примену превентивних мера: 

-простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски 

дезинфикује и проветрава 

*Процедура уласка/изласка из просторије је: 

1. Улазити у просторију (зграду Вишег суда, канцеларије, суднице, остале помоћне 

просторије) само са маском и рукавицама; 

2. Одмах отворити све прозоре и врата да би се створила природна вентилација; 

3. Дезинфиковати кваке, радне површине, компјутерску опрему, регистраторе, 

столове, столице, фиксне телефоне, као и осталу опрему за рад; 

4. У просторију мора да уђе прво запослени који ће дезинфиковати просторију, 

радне површине и опрему за рад, па тек онда смеју да уђу и остали запослени или 

трећа лица 

-поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана 

средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада 

-прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије 

-организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је 

радио запослени који је заражен - ограничава се кретање 

-контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је 

заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите 

-примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 

 

 

 

 

 

 



Судије, судијски помоћници и  

административно особље 

 

-Судије 

-Судијски помоћници 

-Управитељ писарнице 

-Уписничари 

-Запослени који је распоређен на радно место за пријем, експедицију поште и архиве 

-Записничари 

-Дактилографи 

 

*Послодавац је дужан да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о 

мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 

информацију о симптомима заразне болести. 

*Послодавац је дужан да запосленим лицима обезбеди заштитне маске и рукавице 

(рукавице за једнократну употребу/латекс рукавице). 

*Обавезно је бесконтактно мерење телесне температуре на улазу у зграду Вишег суда, 

за сва лица. 

*Запослени су дужни да не улазе у просторије Вишег суда без заштитних маски и 

рукавица за једнократну употребу (латекс рукавице). 

*На улазу у зграду Вишег суда, као и на улазу у просторије Вишег суда на спрату, 

неопходно је поставити постоље са сунђером који је натопљен дезинфекционим 

средством и који је неопходно нагазити пре уласка у зграду, као и боце са 

дезинфекционим средством за руке. 

*Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица на радном месту. 

*У затвореном простору Вишег суда - било којој просторији ни у једном тренутку не сме 

да буде толико особа да свака особа у просторији нема најмање 4 квадратна метра 



простора за себе (осим ако се не  пропише другачије), укључујући и запослене и трећа 

лица, а за сва лица у затвореном простору обавезна је заштитна маска. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа у било ком простору (затворени и отворени простор), уз обавезну 

употребу прописних заштитних средстава (маске, рукавице, плексиглас табла).  

*Послодавац је дужан да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, 

текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку за све 

просторије у згради Вишег суда. 

*Прање руку је обавезно: 

- пре уласка у простор за јело 

-после сваке употребе тоалета 

-после изношења смећа  

-после чишћења и руковања запрљаном опремом 

-после јела, пића, пушења 

-после кијања, кашљања и употребе папирних марамица 

-после додиривања носа, уста и косе 

-при сваком поновном уласку у свој радни простор или други затворен простор 

-после скидања рукавица, маски и других заштитних средстава 

-по завршетку посла и изласка из радног простора 

-после употребе новца и након коришћења организованог превоза за запослене. 

*Обавезно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 

радног простора, као и свих површина које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, мобилни 

телефони, рачунарска и друга опрема за рад. 

*Обавезно је организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за 

смеће морају бити обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем. 



*Обавезно је вођење редовне евиденције о чишћењу и дезинфиковању свих радних 

просторија. 

*Обавезно је обезбедити израду упутстава за безбедан и здрав рад са спољним 

сарадницима. 

*Приликом рада са трећим лицима неопходно је држати прописану дистанцу (1,5 m), 

користити заштитна средства (маске, рукавице, плексиглас табла) и ограничити број 

особа у просторији (тако да свака особа у просторији има најмање 4 квадратна метра 

простора за себе, осим ако се не пропише другачије). 

* Запослени је обавезан да спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на 

раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, као и да додатно 

брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке. 

*Запослени је обавезан да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 

болести код себе, код других запослених или чланова своје породице. 

*Запослени који је у ризику или је имао контакт са ризичном особом или има 

температуру у  обавези је да се тестира на Ковид ПСР тестом и налазе допреми мејлом и 

обавести председника суда и непосредног руководиоца. 

*Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и 

средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 

случају уочених недостатака одмах извести послодавца или друго овлашћено лице како 

не би угрозио своју безбедност и здравље, као и других запослених. 

*Запослени је дужан да пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад 

остави у стању да не угрожавају друге запослене. 

*Запослени је дужан и да сарађује са непосредним руководиоцем и лицем за 

безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за 

безбедност и здравље на раду. 

*Обавезно је да лична гардероба сваког запосленог стоји одвојена од личне гардеробе 

другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да оне међусобно не дођу у контакт. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа затвореном простору, уз обавезну употребу прописних заштитних 

средстава (маске, рукавице, плексиглас табле). 

 



*Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих 

запослених обезбеди примену превентивних мера: 

- простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски 

дезинфикује и проветрава 

*Процедура уласка/изласка из просторије је: 

1. Улазити у просторију (зграду Вишег суда, канцеларије, суднице, остале помоћне 

просторије) само са маском и рукавицама; 

2. Одмах отворити све прозоре и врата да би се створила природна вентилација; 

3. Дезинфиковати кваке, радне површине, компјутерску опрему, регистраторе, 

столове, столице, фиксне телефоне, као и осталу опрему за рад; 

4. У просторију мора да уђе прво запослени који ће дезинфиковати просторију, 

радне површине и опрему за рад, па тек онда смеју да уђу и остали запослени или 

трећа лица 

-поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана 

средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада 

-прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије 

-организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је 

радио запослени који је заражен - ограничава се кретање 

-контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је 

заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите 

-примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 

 

 

 

 

 

 



Техничко особље 

 

-Систем администратор и информатичар 

 

*Послодавац је дужан да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о 

мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 

информацију о симптомима заразне болести. 

*Послодавац је дужан да запосленим лицима обезбеди заштитне маске и рукавице 

(рукавице за једнократну употребу/латекс рукавице). 

*Обавезно је бесконтактно мерење телесне температуре на улазу у зграду Вишег суда, 

за сва лица. 

*Запослени су дужни да не улазе у просторије Вишег суда без заштитних маски и 

рукавица за једнократну употребу (латекс рукавице). 

*На улазу у зграду Вишег суда, као и на улазу у просторије Вишег суда на спрату, 

неопходно је поставити постоље са сунђером који је натопљен дезинфекционим 

средством и који је неопходно нагазити пре уласка у зграду, као и боце са 

дезинфекционим средством за руке. 

*Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица на радном месту. 

*У затвореном простору Вишег суда треба да буде толико особа тако да свака од њих у 

просторији има најмање 4 квадратна метра простора за себе (осим ако се не пропише 

другачије), а за сва лица у затвореном простору обавезна је заштитна маска. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа у било ком простору (затворени и отворени простор), уз обавезну 

употребу прописних заштитних средстава (маске, рукавице, плексиглас табла).  

*Послодавац је дужан да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, 

текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку за све 

просторије у згради Вишег суда. 

*Прање руку је обавезно: 

- пре уласка у простор за јело 



-после сваке употребе тоалета 

-после изношења смећа  

-после чишћења и руковања запрљаном опремом 

-после јела, пића, пушења 

-после кијања, кашљања и употребе папирних марамица 

-после додиривања носа, уста и косе 

-при сваком поновном уласку у свој радни простор или други затворен простор 

-после скидања рукавица, маски и других заштитних средстава 

-по завршетку посла и изласка из радног простора 

-после употребе новца и након коришћења организованог превоза за запослене 

*Обавезно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 

радног простора, као и свих површина које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, мобилни 

телефони, рачунарска и друга опрема за рад. 

*Обавезно је организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за 

смеће морају бити обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем. 

*Обавезно је вођење редовне евиденције о чишћењу и дезинфиковању свих радних 

просторија. 

*Обавезно је обезбедити израду упутстава за безбедан и здрав рад са спољним 

сарадницима. 

*Приликом рада са трећим лицима неопходно је држати прописану дистанцу (1,5 m), 

користити заштитна средства (маске, рукавице, плексиглас табла) и ограничити број 

особа у просторији (тако да свака особа у просторији има најмање 4 квадратна метра 

простора за себе, осим ако се не пропише другачије). 

* Запослени је обавезан да спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на 

раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, као и да додатно 

брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке. 



*Запослени је обавезан да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 

болести код себе, код других запослених или чланова своје породице. 

*Запослени који је у ризику или је имао контакт са ризичном особом или има 

температуру у  обавези је да се тестира на Ковид ПСР тестом и налазе допреми мејлом и 

обавести председника суда и руководиоца. 

*Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и 

средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 

случају уочених недостатака одмах извести послодавца или друго овлашћено лице како 

не би угрозио своју безбедност и здравље, као и других запослених. 

*Запослени је дужан да пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад 

остави у стању да не угрожавају друге запослене. 

*Запослени је дужан и да сарађује са непосредним руководиоцем и лицем за 

безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за 

безбедност и здравље на раду. 

*Обавезно је да лична гардероба сваког запосленог стоји одвојена од личне гардеробе 

другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да оне међусобно не дођу у контакт. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа затвореном простору (канцеларије), уз обавезну употребу прописних 

заштитних средстава (маске, рукавице, плексиглас табле). 

 

*Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих 

запослених обезбеди примену превентивних мера: 

-простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски 

дезинфикује и проветрава 

*Процедура уласка/изласка из просторије је: 

1. Улазити у просторију (зграду Вишег суда, канцеларије, суднице, остале помоћне 

просторије) само са маском и рукавицама; 

2. Одмах отворити све прозоре и врата да би се створила природна вентилација; 

3. Дезинфиковати кваке, радне површине, компјутерску опрему, регистраторе, 

столове, столице, фиксне телефоне, као и осталу опрему за рад; 



4. У просторију мора да уђе прво запослени који ће дезинфиковати просторију, 

радне површине и опрему за рад, па тек онда смеју да уђу и остали запослени или 

трећа лица 

-поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана 

средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада 

-прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије 

-организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је 

радио запослени који је заражен-ограничава се кретање 

-контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је 

заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите 

-примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правосудна стража 

 

-Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите 

-Правосудни стражари 

 

*Послодавац је дужан да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о 

мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 

информацију о симптомима заразне болести. 

*Послодавац је дужан да запосленим лицима обезбеди заштитне маске и рукавице 

(рукавице за једнократну употребу/латекс рукавице). 

*Обавезно је бесконтактно мерење телесне температуре на улазу у зграду Вишег суда, 

за сва лица. 

*Запослени су дужни да не улазе у просторије Вишег суда без заштитних маски и 

рукавица за једнократну употребу (латекс рукавице). 

*На улазу у зграду Вишег суда, као и на улазу у просторије Вишег суда на спрату, 

неопходно је поставити постоље са сунђером који је натопљен дезинфекционим 

средством и који је неопходно нагазити пре уласка у зграду, као и боце са 

дезинфекционим средством за руке. 

*Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица на радном месту. 

*У затвореним просторијама Вишег суда треба да буде толико особа да свака од њих 

има најмање 4 квадратна метра простора за себе (осим ако се не пропише другачије), 

укључујући и запослене и трећа лица, а за сва лица у затвореном простору обавезна је 

заштитна маска. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа у било ком простору (затворени и отворени простор), уз обавезну 

употребу прописних заштитних средстава (маске, рукавице, плексиглас табла).  

*Послодавац је дужан да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, 

текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку за све 

просторије у згради Вишег суда. 



*Прање руку је обавезно: 

- пре уласка у простор за јело 

-после сваке употребе тоалета 

-после изношења смећа  

-после чишћења и руковања запрљаном опремом 

-после јела, пића, пушења 

-после кијања, кашљања и употребе папирних марамица 

-после додиривања носа, уста и косе 

-при сваком поновном уласку у свој радни простор или други затворен простор 

-после скидања рукавица, маски и других заштитних средстава 

-по завршетку посла и изласка из радног простора 

-после употребе новца и након коришћења организованог превоза за запослене. 

*Обавезно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 

радног простора, као и свих површина које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, мобилни 

телефони, рачунарска и друга опрема за рад. 

*Обавезно је организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за 

смеће морају бити обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем. 

*Обавезно је вођење редовне евиденције о чишћењу и дезинфиковању свих радних 

просторија. 

*Обавезно је обезбедити израду упутстава за безбедан и здрав рад са спољним 

сарадницима. 

*Приликом рада са трећим лицима неопходно је држати прописану дистанцу (1,5m), 

користити заштитна средства (маске, рукавице, плексиглас табла) и ограничити број 

особа у просторији (тако да свака особа у просторији има најмање 4 квадратна метра 

простора за себе, осим ако се не пропише другачије). 



*Приликом претреса трећих лица, неопходно је да она окрену леђа правосудним 

стражарима, због немогућности остваривања социјалне дистанце од 1,5м. 

* Запослени је обавезан да спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на 

раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, као и да додатно 

брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке. 

*Запослени је обавезан да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 

болести код себе, код других запослених или чланова своје породице. 

*Запослени који је у ризику или је имао контакт са ризичном особом или има 

температуру у  обавези је да се тестира на Ковид ПСР тестом и налазе допреми мејлом и 

обавести председника суда и непосредног руководиоца. 

*Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и 

средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 

случају уочених недостатака одмах извести послодавца или друго овлашћено лице како 

не би угрозио своју безбедност и здравље, како и других запослених. 

*Запослени је дужан да пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад 

остави у стању да не угрожавају друге запослене. 

*Запослени је дужан и да сарађује са непосредним руководиоцем и лицем за 

безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за 

безбедност и здравље на раду. 

*Обавезно је да лична гардероба сваког запосленог стоји одвојена од личне гардеробе 

другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да оне међусобно не дођу у контакт. 

*Обавезно је да лична и радна гардероба сваког запосленог стоји одвојена од личне и 

радне гардеробе другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да оне међусобно не 

дођу у контакт. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа затвореном простору, уз обавезну употребу прописних заштитних 

средстава (маске, рукавице). 

 

 

 



*Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих 

запослених обезбеди примену превентивних мера: 

-простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски 

дезинфикује и проветрава. 

*Процедура уласка/изласка из просторије је: 

1. Улазити у просторију (зграду Вишег суда, канцеларије, суднице, остале помоћне 

просторије) само са маском и рукавицама; 

2. Одмах отворити све прозоре и врата да би се створила природна вентилација; 

3. Дезинфиковати кваке, радне површине, компјутерску опрему, регистраторе, 

столове, столице, фиксне телефоне, као и осталу опрему за рад; 

4. У просторију мора да уђе прво запослени који ће дезинфиковати просторију, 

радне површине и опрему за рад, па тек онда смеју да уђу и остали запослени или 

трећа лица 

-поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана 

средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада 

-прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије 

-организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је 

радио запослени који је заражен - ограничава се кретање 

-контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је 

заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите 

-примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 

 

 

 

 

 

 



Помоћно особље 

 

-Домар 

-Спремачице 

 

*Послодавац је дужан да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о 

мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже 

информацију о симптомима заразне болести. 

*Послодавац је дужан да запосленим лицима обезбеди заштитне маске и рукавице 

(рукавице за једнократну употребу/латекс рукавице). 

*Обавезно је бесконтактно мерење телесне температуре на улазу у зграду Вишег суда, 

за сва лица. 

*Запослени су дужни да не улазе у просторије Вишег суда без заштитних маски и 

рукавица за једнократну употребу (латекс рукавице). 

*На улазу у зграду Вишег суда, као и на улазу у просторије Вишег суда на спрату, 

неопходно је поставити постоље са сунђером који је натопљен дезинфекционим 

средством и који је неопходно нагазити пре уласка у зграду, као и боце са 

дезинфекционим средством за руке. 

*Обавезно је ношење заштитних маски и рукавица на радном месту. 

*У затвореном простору Вишег суда треба да буде толико особа тако да свака од њих у 

просторији има најмање 4 квадратна метра простора за себе (осим ако се не пропише 

другачије), а за сва лица у затвореном простору обавезна је заштитна маска. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа у било ком простору (затворени и отворени простор), уз обавезну 

употребу прописних заштитних средстава (маске, рукавице, плексиглас табла).  

*Послодавац је дужан да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, 

текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку за све 

просторије у згради Вишег суда. 

 



*Прање руку је обавезно: 

- пре уласка у простор за јело 

-после сваке употребе тоалета 

-после изношења смећа  

-после чишћења и руковања запрљаном опремом 

-после јела, пића, пушења 

-после кијања, кашљања и употребе папирних марамица 

-после додиривања носа, уста и косе 

-при сваком поновном уласку у свој радни простор или други затворен простор 

-после скидања рукавица, маски и других заштитних средстава 

-по завршетку посла и изласка из радног простора 

-после употребе новца и након коришћења организованог превоза за запослене. 

*Обавезно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних 

просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање 

радног простора, као и свих површина које се често додирују на радном месту, посебно 

просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, мобилни 

телефони, рачунарска и друга опрема за рад. 

*Обавезно је организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа (канте за 

смеће морају бити обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу 

испразнити без контакта са садржајем. 

*Обавезно је вођење редовне евиденције о чишћењу и дезинфиковању свих радних 

просторија. 

*Обавезно је обезбедити израду упутстава за безбедан и здрав рад са спољним 

сарадницима. 

*Приликом рада неопходно је држати прописану дистанцу (1,5 m), користити заштитна 

средства (маске, рукавице) и ограничити број особа у просторији (тако да свака особа у 

просторији има најмање 4 квадратна метра простора за себе, осим ако се не пропише 

другачије). 



* Запослени је обавезан да спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на 

раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, као и да додатно 

брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке. 

*Запослени је обавезан да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне 

болести код себе, код других запослених или чланова своје породице. 

*Запослени који је у ризику или је имао контакт са ризичном особом или има 

температуру у обавези је да се тестира на Ковид ПСР тестом и налазе допреми центру 

мејлом и обавести председника суда и руководиоца. 

*Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и 

средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у 

случају уочених недостатака одмах извести послодавца или друго овлашћено лице како 

не би угрозио своју безбедност и здравље, како и других запослених. 

*Запослени је дужан да пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад 

остави у стању да не угрожавају друге запослене. 

*Запослени је дужан и да сарађује са непосредним руководиоцем и лицем за 

безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за 

безбедност и здравље на раду. 

*Обавезно је да лична гардероба сваког запосленог стоји одвојена од личне гардеробе 

другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да оне међусобно не дођу у контакт. 

*Обавезно је да лична и радна гардероба сваког запосленог (спремачице) стоји 

одвојена од личне и радне гардеробе другог запосленог (ормари за гардеробу) тако да 

оне међусобно не дођу у контакт. 

*Стриктно примењивати прописану меру социјалног дистанцирања (минимум 1,5 m) 

између особа затвореном простору, уз обавезну употребу прописних заштитних 

средстава (маске, рукавице, плексиглас табле). 

 

 

 

 

 



*Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих 

запослених обезбеди примену превентивних мера: 

-простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски 

дезинфикује и проветрава 

*Процедура уласка/изласка из просторије је: 

1. Улазити у просторију (зграду Вишег суда, канцеларије, суднице, остале помоћне 

просторије) само са маском и рукавицама; 

2. Одмах отворити све прозоре и врата да би се створила природна вентилација; 

3. Дезинфиковати кваке, радне површине, компјутерску опрему, регистраторе, 

столове, столице, фиксне телефоне, као и осталу опрему за рад; 

4. У просторију мора да уђе прво запослени који ће дезинфиковати просторију, 

радне површине и опрему за рад, па тек онда смеју да уђу и остали запослени или 

трећа лица 

-поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана 

средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада 

-прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије 

-организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је 

радио запослени који је заражен - ограничава се кретање 

-контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је 

заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите 

-примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога. 

 

 

 

 

 

 



*Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код 

послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду. 

*Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са 

праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду. 

* Лице задужено за праћење контроле безбедност и примене мера у Вишем суду у 

Смедереву је Саша Ристић, шеф Правосудне страже, а у његовом одсуству ове послове 

ће вршити његов заменик Драган Величковић. 

 

 

 

 

 

Акт саставио:                                                                                                 Председник суда 

Радован Радивојевић, лице за БЗР                                                     Судија Слађана Бојковић 

(„РАША БОНАМИВА“ ДОО, Смедерево)                                            
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