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На основу члана 33 Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 
78/2012, 86/2013), члана 37 Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник 
РС“ 101/05, 91/15, 113/17) члана 10 Правилника о безбедности и здрављу на раду 
Адвокатске коморе Србије број 581-2/2020 од 28.07.2020. Управни одбор Адвокатске 
коморе Србије је донео: 
 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
 
 
Покреће се поступак процене ризика по безбедност и здравље на радним местима у 
Стручној служби Адвокатске коморе Србије. 
 
Одговорна лица за спровођење поступка процене ризика су: 
 

1. Адвокат Виктор Гостиљац, председник Адвокатске коморе Србије у својству 
послодавца 

2. Светлана Векић, руководилац Службе Адвокатске коморе Србије својству 
запосленог у Служби. 

Одговорна лица ће сачинити План спровођења поступка процене ризика и 
организованости и спровести поступак процене ризика у складу са одредбама 
Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини. 

 

Дел.број 581-3/2020 

28.07.2020. 

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

                                                                                                                                  Виктор Гостиљац, адвокат 
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ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 

 
1.1. Основни подаци 

 
Послодавац:  АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ са седиштем у Београду на адреси 

Дечанска 13, ГО Стари град 

ПИБ: 100058911 

Матични број: 07056397 

Шифра делатности: 94.12 

 

1.2. Унутрашње уређење 
 

Адвокатска комора Србије нема организационе јединице и сви послови из 
надлежности Коморе се обављају на адреси седишта. Правни положај, 
надлежности и овлашћења адвокатских комора као обавезних струковних 
удружења адвоката уређен је одредбама члана 64 и 65 Закона о адвокатури. 

У Републици Србији постоји Адвокатска комора Србије у чијем саставу су 
Адвокатска комора Београда, Адвокатска комора Војводине, Адвокатска 
комора Ниш, Адвокатска комора Чачак, Адвокатска комора Шабац, Адвокатска 
комора Крагујевац, Адвокатска комора Пожаревац, Адвокатска комора Зајечар, 
са напоменом да Адвокатска комора Косова и Метохије није конституисана, не 
обавља послове из своје надлежности и није извршен избор органа.  

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије су самостална правна 
лица и не представљају организационе јединице ове Коморе. 

Органи Адвокатске коморе Србије су: 

- Скупштина Адвокатске коморе Србије – састављена на представничком 
принципу, редовна заседања се одржавају једном годишње, а ванредна по 
потреби. 

Садашњи сазив Скупштине Адвокатске коморе Србије броји 168 
представника. 

Заседања Скупштине Адвокатске коморе Србије се одржавају ван 
пословних просторија у закупљеним салама. 

- Председник Адвокатске коморе Србије – послове из надлежности обавља у 
седишту Коморе и по потреби или на позив, на територији Републике 
Србије у просторијама адвокатских комора у саставу ради учешћа на 
састанцима и/или скуповима које те коморе организују 

- Потпредседник Адвокатске коморе Србије – обавља послове из 
надлежности Председника у случају његовог одсуства или спречености и 
послове које му повери Председник. 

- Управни одбор Адвокатске коморе Србије – обавља послове из своје 
надлежности у седишту Коморе на редовним и ванредним седницама, а по 
потреби и/или на позив и у седиштима адвокатских комора у саставу. 

- Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије – обавља послове из своје 
надлежности у седишту Коморе, на седницама које се одржавају најмање 2 
(два) пута годишње. 
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- Дисциплински органи Адвокатске коморе Србије су Дисциплински 
тужилац и Дисциплински суд.  

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије чини Тужилац и 16 
заменика, из сваке адвокатске коморе по 2 и поступа у седишту Коморе, а 
његови заменици у својим адвокатским канцеларијама и на састанцима 
органа који се одржавају у седишту Коморе. 

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије чини Председник, Заменик 
председника и 16 судија. Дисциплинска суђења се одвијају у седницама 
трочланог већа у седишту Коморе. 

- Савет Адвокатске коморе Србије послове из своје надлежности обавља у 
седишту коморе на седницама које се одржавају по потреби. 

Административно – стручне и помоћне послове за потребе рада органа 
Адвокатске коморе Србије обавља Стручна служба Адвокатске коморе Србије. 
Организација, рад и број запослених у Стручној служби Адвокатске коморе 
Србије уређен је Правилником о систематизацији радних места и 
Правилником о раду. 

 

1.3. Тим за процену ризика 
 

Сагласно одредби члана 37 Закона о безбедности и здравља на раду – 
„Службени гласник РС“ 101/05, 91/15, 113/17 према којој послодавац може сам 
да обавља послове безбедности и здравља на раду, између осталих, у 
административним делатностима ако има до 20 запослених и није дужан да 
има положен стручни испит који је прописан овим законом.  

Адвокатска комора Србије је, као послодавац који врши јавна овлашћења у 
области адвокатуре у складу са одредбом члана 65. Закона о адвокатури, 
формирала Тим за процену ризика за безбедност и здравље на раду.  

По свом карактеру послови које обавља Адвокатска комора Србије су 
административног карактера. 

Тим за процену ризика на радним местима у Стручној служби Адвокатске 
коморе Србије припрема предлог општих аката и одлука за чије доношење је 
надлежан Управни одбор Адвокатске коморе Србије. 

Тим чине: 

- Адвокат Виктор Гостиљац, председник Адвокатске коморе Србије који је 
законски заступник и представља послодавца 

- Светлана Векић, руководилац Стручне службе Адвокатске коморе Србије у 
својству члана тима. 

 
1.4. Методологија процене ризика коришћена приликом процене 

ризика 
 
Методологија процене ризика која је коришћена приликом процене ризика је 
иста методологија коју је користило Министарство за рад, запошљавање 
борачка и социјална питања – Kinney метода.  

Овај изабрани метод захтева разматрање вероватноће настанка могућих 
догађаја од значаја за процену ризика по безбедност и здравље на раду и на 
основу утврђене вероватноће, последица и учесталости израчунат је ниво 
ризика и дефинисан као производ вероватноће, последица и учесталости. 
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Kinney метода на основу утврђене вероватноће, последица и учесталости, 
израчунава нови ризика и дефинише га као производ вероватноће, последица 
и учесталости и то: 

Степен Ниво ризика Коефицијент 

I Занемарљив R≤20 

II Мали 20<R≤70 

III Умерени 70<R≤200 

IV Висок 200<R≤400 

V екстремни R>400 

 

1.5. Фазе и рокови за процену ризика 
 

Основне активности у поступку процене ризика, обзиром на послове који се 
обављају из надлежности Адвокатске коморе Србије су: 

- Прикупљање података, 

- Утврђивање опасности и штетности 

- Процена ризика 

- Утврђивање начина и мера за отклањање за смањење или спречавање 
ризика. 

Све активности на припреми Акта о процени ризика за безбедност и здравље 
на радном месту ће се спровести у периоду од 01.07. до 17.07.2020.  

Сва потребна документација за израду Акта о процени ризика за безбедност и 
здравље на радном месту се налази у пословним просторијама Адвокатске 
коморе Србије. 

1.6. Координација између процењивача ризика, начин прибављања 
информација за процену ризика од запослених, консултације са 
запосленима и информисање о резултатима процене ризика и предузетим 
мерама, као и друге радње потребне за спровођење, измене и допуне 
поступка процене ризика 
 

Координација процењивача ризика је лако остварива у свим фазама процене 
ризика, обзиром да су чланови Тима за процену у свакодневном контакту. 

Информације које су потребне за израду Акта о процени ризика се прибављају 
из општих аката Адвокатске коморе Србије, разговора са запосленима, 
посматрањем и праћењем активности, уговора о одржавању опреме која је у 
употреби у Комори и других извора. 

По сачињавању Акта о безбедности и здрављу на раду Адвокатске коморе 
Србије, Правилник, План и Акт су достављени запосленима ради упознавања и 
достављање  евентуалних предлога за измене и допуне. 

ПЛАН САЧИНИЛА 

Светлана Векић 

ПЛАН ОДОБРИО 
ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
Виктор Гостиљац, адвокат 

 



Страна 6 од 26 

 

 
 

 
I. ДЕО 

 
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 

 
1.1. Основни подаци 

 
Послодавац:  АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ са седиштем у Београду на адреси 

Дечанска 13, ГО Стари град 

ПИБ: 100058911 

Матични број: 07056397 

Шифра делатности: 94.12 

 

1.2. Унутрашње уређење 
 

Адвокатска комора Србије нема организационе јединице и сви послови из 
надлежности Коморе се обављају на адреси седишта. Правни положај, 
надлежности и овлашћења адвокатских комора као обавезних струковних 
удружења адвоката уређен је одредбама члана 64 и 65 Закона о адвокатури. У 
Републици Србији постоји Адвокатска комора Србије у чијем саставу су 
Адвокатска комора Београда, Адвокатска комора Војводине, Адвокатска 
комора Ниш, Адвокатска комора Чачак, Адвокатска комора Шабац, Адвокатска 
комора Крагујевац, Адвокатска комора Пожаревац, Адвокатска комора Зајечар, 
са напоменом да Адвокатска комора Косова и Метохије није конституисана, не 
обавља послове из своје надлежности и није извршен избор органа. 
Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије су самостална правна 
лица и не представљају организационе јединице ове Коморе. 

Органи Адвокатске коморе Србије су: 

- Скупштина Адвокатске коморе Србије – састављена на представничком 
принципу, редовна заседања се одржавају једном годишње, а ванредна по 
потреби 

Садашњи сазив Скупштине Адвокатске коморе Србије броји 168 
представника 

Заседања Скупштине Адвокатске коморе Србије се одржавају ван 
пословних просторија у закупљеним салама 

- Председник Адвокатске коморе Србије – послове из надлежности обавља у 
седишту Коморе и по потреби или на позив на територији Републике 
Србије у просторијама адвокатских комора у саставу ради учешћа на 
састанцима и/или скуповима које те коморе организују 

- Потпредседник Адвокатске коморе Србије – обавља послове из 
надлежности Председника у случају његовог одсуства или спречености и 
послове које му повери Председник 

- Управни одбор Адвокатске коморе Србије – обавља послове из 
надлежности у седишту Коморе на редовним и ванредним седницама, а по 
потреби и/или на позив и у седиштима адвокатских комора у саставу 

- Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије – обавља послове из своје 
надлежности у седишту Коморе, на седницама које се одржавају најмање 2 
(два) пута годишње 
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- Дисциплински органи Адвокатске коморе Србије су Дисциплински 
тужилац и Дисциплински суд.  

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије чини Тужилац и 16 
заменика из сваке адвокатске коморе по 2 и поступа у седишту Коморе, а 
његови заменици у својим адвокатским канцеларијама и на састанцима 
органа који се одржавају у седишту Коморе. 

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије чини Председник, Заменик 
председника и 16 судија. Дисциплинска суђења се одвијају у седницама 
трочланог већа у седишту Коморе 

- Савет Адвокатске коморе Србије послове из своје надлежности обавља у 
седишту коморе на седницама које се одржавају по потреби. 

Административно – стручне и помоћне послове за потребе рада органа 
Адвокатске коморе Србије обавља Стручна служба Адвокатске коморе Србије. 
Организација, рад и број запослених у Стручној служби Адвокатске коморе 
Србије уређен је Правилником о систематизацији радних места и 
Правилником о раду. 

 

1.3. Тим за процену 

 
Тим за процену именован је одлуком Управног одбора Адвокатске коморе 
Србије број 581-4/20 од  28.07.2020. 

 

1.4. Методологија процене ризика која је коришћена при процени ризика 

 
Методологија процене ризика која је коришћена приликом процене ризика је 
иста методологија коју је користило Министарство за рад, запошљавање 
борачка и социјална питања – Kinney метода.  

Овај изабрани метод захтева разматрање вероватноће настанка могућих 
догађаја од значаја за процену ризика по безбедност и здравље на раду и на 
основу утврђене вероватноће, последица и учесталости израчунат је ниво 
ризика и дефинисан као производ вероватноће, последица и учесталости. 

 

 

ВЕРОВАТНОЋА МОГУЋЕГ ДОГАЂАЈА (повреде или професионалног 
обољења) – (Р) 

0.1 Једва појмљиво 
0.2 Практично невероватно 
0.5 Постоји, али мало вероватно 
1 Мало вероватно, али могуће у ограниченим случајевима 
3 Мало могуће 
6 Сасвим могуће 
10 Предвидиво, очекивано 

ПОСЛЕДИЦЕ – ТЕЖИНЕ ПОВРЕДА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБОЉЕЊА – (Е) 
1 Мале (лаке) – повреда или болест која захтева прву помоћ и 

никакав други третман 
2 Знатне – медицински третман од стране здравствене установе 
3 Озбиљне – инвалидност, појединачна озбиљна повреда са 

хоспитализацијом и изгубљеним данима 
6 Веома озбиљне – појединачна несрећа са смртним исходом 
10 Катастрофалне – вишљеструки смртни исход 
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УЧЕСТАЛОСТ (ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА ОПАСНОСТИМА/ШТЕТНОСТИМА) – (F) 
1 Излаже се ретко (годишње) 
2 Излаже се недељно 
6 Излаже се дневно 
10 Излаже се трајно, континуирано 

НИВО РИЗИКА – R 
Израчунати ниво ризила према обрасцу R=PxExF 
RANG НИВО РИЗИКА (R) 
R≤20 Занемарљив, прихватљив 
20<R≤70  Мали; потребан опрез, решити га редовном процедуром – 

прописаним упутством за рад 
70<R≤200 Умерени; потребан опрез, решити га редовном процедуром – 

прописаним упутством за рад и појачаном контролом 
200<R≤400 Високи; потребна брза реакција од стране вишег нивоа 

руководиоца, захтевати побољшање од свих лица у ланцу 
одговорности 

R>400 Екстремни ризик; прекинути активности, потребна 
моментална акција од стране највишег руководства 

 

 

2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА, ОПИС СРЕДСТАВА ЗА РАД И 
ЊИХОВО ГРУПИСАЊЕ И СРЕДСТВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА 
РАДУ 

 

2.1. ОПИС ПОСЛОВА 
 
Радна места утврђена су Правилником о систематизацији радних места број: 
190-4.2/2011 од 22.03.2011. 

 
Руководилац Стручне службе обавља следеће послове: 

1. организује рад службе 
2. припрема нацрте општих аката Коморе 
3. припрема нацрте извештаја, анализа, планова, програма и информација 

по налозима носилаца функција и органа управљања Коморе 
4. припрема информативне билтене Коморе 
5. припрема нацрте решења и других аката које у првостепеном и 

другостепеном поступку доносе органи Коморе и поднесака за управне 
спорове 

6. обавља припреме у сарадњи са секретаром органа управљања Коморе 
седница скупштина,  управних одбора и стручно обрађује акте и 
записнике са тих седница 

7. стара се о спровођењу општих аката, одлука и директних налога органа 
Коморе који су стављени у задатак Служби 

8. обавља организационе послове за одржавање конференција, састанака 
и других скупова и манифестација Коморе 

9. обавља и друге послове по налозима органа управљања и носилаца 
функција Коморе 

 
број извршилаца предвиђен Правилником о систематизацији радних места: 1 

број извршилаца који обављају послове: 1 
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Административно – технички секретар органа управљања комора обавља 
следеће послове: 

1. Обавља све административно-техничке и дактилографске послове за 
потребе:  

1.1.  органа управљања Коморе: 
      - позиви, записници са седница, скупштина и управних одбора, дописи, 

решења, билтени и др., 
      - води евиденције одлука, закључака и других аката органа Коморе и 

технички обрађује нацрте, предлоге и опште акте органа управљања 
Коморе. 

1.2.    за потребе дисциплинских органа комора: 
- води деловодне протоколе и архиве дисциплинских органа комора 
- технички обрађује поднеске дисциплинских органа у свим фазама 

поступка 
- води записнике на суђењима 
- технички обрађује писмене отправке одлука дисциплинских органа 

комора. 
- води евиденције дисциплинских одлука 

1.3.   Води именике:  
- адвоката 
- заједничких адвокатских канцеларија 
- ортачких адвокатских друштава 
- адвокатских приправника 
     (припрема реферате и технички обрађује решења о уписима и 

исписима и друге врсте решења везана за статусна питања) 
1.4. Формира и чува досијеа адвоката 
1.5. Технички обрађује решења првостепеног и другостепеног органа у 

управном поступку  
1.6. Води евиденције: 

- одбијених захтева за упис, поништаја уписа у именике и управних 
спорова 

-  привремених одсустава адвоката 
-  боловања адвоката и адвокатских приправника 
- привремене забране бављења адвокатуром (технички обрађује 

нацрте решења и других аката) 
1.7. Води јединствену евиденцију адвоката Србије и доставља податке у 

складу са обавезама из закона и општих аката АК Србије. 
1.8. доставља државним органима, фондовима социјалног осигурања, 

Заводу за статистику у законом прописаним роковима податке из 
евиденције комора и прибавља потребне податке за одлучивање 
органа комора о захтевима за уписе у Именике 

1.9. води евиденције о признањима заслужним адвокатима, о функцијама 
на које су бирани,о изреченим дисциплинским мерама 

1.10. води деловодне протоколе АК Београда и АК Србије 
2. технички припрема за експедицију пошту комора и размењује 

информације са судовима и другим органима из делокруга свог рада 
3.  стара се о уредном вођењу и чувању архиве и архивске грађе комора 
4.  уређивачког одбора часописа „Бранич“ – по потреби води записник  и 

обавља дактилографске послове по налогу главног и одговорног 
уредника. 

5. приликом организовања адвокатских трибина и других стручних 
састанака у организацији Коморе – обавља послове по налогу уредника 
Трибине (позиви, оглашавање и израда припремних материјала за рад 
Трибине) 

6. обавља послове администратора у току реализације појединачних 
пројеката у којима учествује адвокатска комора, 

7.  обавља послове администратора web site адвокатске коморе, 
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8. технички обрађује и обавља дактилографске послове приликом израде 
Информативног билтена АК Србије 

9.  води протокол листе Коморе и стара се о припреми упућивања позива 
по налозима носилаца функција а АК Србије 

10. обавља секретарске послове за председника и друге носиоце функција  
АК Србије 

11. стара се о коришћењу библиотеке Коморе 
12. обавља и друге послове по налозима руководиоца Службе и носилаца 

функција Коморе. 

број извршилаца предвиђен Правилником о систематизацији радних места: 3 
број извршилаца који обављају послове: 2 
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овлашћени рачуновођа обавља следеће послове: 
 

1.    стара се правилној примени контног плана и прописа о материјалном 
пословању Коморе 

2.     припрема нацрте финансијских планова Коморе 
3. води финансијско пословање, материјално књиговодство и 

књиговодство основних средстава Коморе 
4.    припрема нацрте периодичних обрачуна и завршних рачуна Комореа 

и доставља их по усвајању од стране надлежних органа Коморе на 
прописаном обрасцу надлежним државним органима 

5.  припрема статистичке извештаје и друге извештаје на захтев 
надлежних државних, других органа и фондова о пословању комора 
и у вези са радним односом запослених у Служби Коморе 

6.    стара се о уредном плаћању обавеза Коморе и благовременој наплати 
доспелих потраживања 

7.    врши обрачун и исплату зарада радника Службе Комора и доставља о 
томе податке фондовима и другим надлежним органима 

8.    стара се да у законском року буде извршен попис основних средстава, 
ситног инвентара, потраживања и благајни комора 

9.     обавља благајничке и послове платног промета за потребе Коморе 
10.   обавља послове секретара надзорних одбора комора 
11.  води пословне књиге комора – дневнике, главне књиге и помоћне 

књиге 
12.   контира рачуноводствене исправе у складу са законом 
13.  књижи пословне промене 
14. стара се о уредној наплати потраживања АК Србије по основу 

чланарине и упућује опомене или друге акте надлежних органа 
комора дужницима и доставља извештаје о ефектима наплата 

15.  обавља и друге послове по налозима руководиоца Службе и носилаца 
функција Коморе 

 
број извршилаца предвиђен Правилником о систематизацији радних места: 2 

број извршилаца који обављају послове: 0 
послови поверени специјализованој рачуноводственој агенцији по основу уговора 
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техничар обавља следеће послове: 
 

1.  стара се о свим средствима Коморе изузев новчаних средстава 
2. врши једноставније оправке средстава за рад и инсталација у 

пословном простору Коморе, а у случају потребе позива овлашћене 
сервисере и врши контролу њиховог рада 

3.  обавља домарске послове 
4.  врши умножавање материјала на фотокопир апаратима 
5. припрема материјале за експедицију и обавља експедицију поште и 

води евиденцију о њој 
6.  стара се о одржавању хигијене у пословном простору Коморе у 

одсуству спремачице 
7.  врши набавку потрошног материјала и ситног инвентара, по налогу 

Руководиоца Службе и председника Коморе  и води евиденцију о 
њиховом утрошку 

8. обавља послове припрема и угоститељских услуга за састанке органа 
управљања Коморе, конференције и друге скупове у пословном 
простору Коморе које организују носиоци функција комора или 
органи управљања 

9.  обавља курирске послове 
10. обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе његовог 

заменика и носилаца функција Коморе 
 

број извршилаца предвиђен Правилником о систематизацији радних места: 1 
број извршилаца који обављају послове: 1 
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спремачица обавља следеће послове: 
 

1. стара се о одржавању хигијене у пословном простору Коморе 
2. у случају потребе помаже техничару у извршавању послова 

умножавања материјала и послове припреме и угоститељских услуга 
за састанке органа Коморе и курирске послове 

3. обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и носилаца 
функција Коморе 

 
број извршилаца предвиђен Правилником о систематизацији радних места: 1 

број извршилаца који обављају послове: 0 
послови чишћења поверени специјализованој фирми на основу уговора 

 
 

2.2. МЕСТО РАДА 
 
Објекат са припадајућом инсталацијом: 

 
 Опис архитектуре, конструкције и прилазних путева 

 
Зграда у Дечанској 13, ГО Стари град у Београду изграђена је 
средствима Пензионог фонда адвокатских комора у Београду, 
Подгорици и Скопљу 1929. године. Пензиони фонд адвокатских комора 
престао је са радом по сили закона 1959. године и спроведен је 
поступак редовне ликвидације, а правноснажним решењем Окружног 
привредног суда у Београду сва имовина из ликвидационе масе број L – 
31/58 од 26.02.1959. предата је у својину Адвокатској комори НР Србије, 
а решењима Комисије за национализацију при НО Стари град у 
Београду број N-2220/59 и  N-2220/1/59 од 30.07.1959. 
национализоване су све непокретности које су биле у власништву 
Адвокатске коморе Србије и пренете у друштвену својину са даном 
26.12.1958. Решењем истог органа N-2220/2/59 од 14.06.1960. изузете 
су од национализације просторије у згради у Дечанској 13 у Београду – 
ГО Стари град и враћене у својину Адвокатској комори Србије као 
претходном власнику, а које просторије се и данас користе за рад 
Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда која је у 
саставу Адвокатске коморе Србије. Решење N-2220/2/60 од 14.06.1960. 
је допуњено решењем Секретаријата за привреду и финансије општине 
Стари град у Београду III-04 број 46-35/72 од 31.07.1976. 

Приступ згради у Дечанској 13 у Београду ГО Стари град је добар, 
градске саобраћајнице су проходне и одржаване, а у непосредној 
близини налази се више станица градског саобраћаја. У кругу од око 
700 метара од зграде у Дечанској улици налазе 3 јавне гараже, а у 
Дечанској и Косовској улици постоје обележена паркинг места. 

Техничка документације (пројекти, грађевинска и употребна дозвола) 
налазе се у Архиву Београда. 

Објекат је изграђен од чврстог материјала зидане конструкције 
спратности Пр+6+Поткр. са једним главним улазом који користе 
Адвокатска комора Србије, Адвокатска комора Београда, 
фотокопирница и сви станари зграде који станују у становима као 
власници или закупци.  

У згради постоји лифт за 4 особе.  

Подови у објекту су од различитог материјала у зависности од намене 
простора, тако да су улазни хол и степениште и зидови наведених 
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заједничких простора обложени мермерним и гранитним плочама, 
унутар пословног простора који користи за свој рад подови су 
прекривени храстовим паркетом и керамичким плочицама за 
приручној кухињи и санитарним чворовима. Подови у канцеларијама 
унутар пословног простора су лаки за одржавање, прекривени су 
теписима. 

Зидови су малтерисани, глетовани и обојени полудисперзивном бојом, 
редовно се одржавају и периодично крече. 

Прозори су изведени у виду монтажних ПВЦ профила у делу пословних 
просторија (канцеларије), а у делу санитарних чворова, приручне 
кухиње на трећем спрату и сале за састанке су дрвени у оригиналном 
изгледу, од периода изградње. На просторијама које су окренуте ка 
Дечанској улици уграђени су ПВЦ прозори који се могу отварати  
вертикално и на кант и уграђене су ПВЦ ролетне које омогућавају 
заштиту од сунца и временских непогода. На просторијама које су 
окренуте ка Косовској улици уграђене су дрвене ролетне које 
омогућавају заштиту од сунца и временских непогода. На просторијама 
које су окренуте ка светларнику  (приручна кухиња, санитарни 
чворови), а налазе се на III спрату и које тренутно користи Адвокатска 
комора Србије нису уграђене ролетне. 

С обзиром да је зграда у Дечанској 13 у Београду ГО Стари град 
мешовитог карактера и да се у њој налази и пословни и стамбени 
простор, изабран је управник зграде, а зграда се налази у систему 
одржавања Градског стамбеног предузећа Београда. 

 
 Опис машинских инсталација (централно грејање, климатизација) 

 
Централно грејање објекта обезбеђује се посредством система градске 
топловодне мреже преко примопредајне подстанице која се налази у 
подруму зграде у Дечанској 13 у Београду – ГО Стари град. 

Климатизација је изведена посредством инсталисаних клима уређаја, 
појединачно за сваку канцеларију – сплит јединице. Монтажу су 
извршили овлашћени сервисери произвођача клима јединица. 
Одржавање клима јединица је по потреби, осим у делу чишћења 
филтера које се обавља редовно. 

 
 Опис инсталација водовода и канализиције  

 
Снабдевање објекта санитарном водом обезбеђује се из градске 
водоводне мреже коју одржава ЈП „Водовод и канализација“. 

Одвод искоришћене нехигијенске воде обезбеђује се путем градске 
канцализационе мреже коју одржава ЈП „Водовод и канализација“ 

Развод унутрашње мреже у просторијама које су власништво 
Адвокатске коморе Србије реконструисан је у претходном периоду од 
10 – 15 година, технички је исправан и нису утврђена било каква 
цурења или неисправности. 

 
 Опис електричних инсталација 

 
Снабдевање објекта електричном струјом обезбеђено је преко градске 
електро – дистрибутивне мреже коју одржава ЈП „Електродистрибуција 
Београд“. 
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Како се у објекту налазе и пословне просторије и станови, Адвокатска 
комора Србије и Адвокатска комора Београда врше периодичне 
реконструкције и провере електроинсталација које се налазе унутар 
пословних простора које користе за свој рад. 

Заштита струјних каблова од кратког споја и преоптерећења извршена 
је употребом одговарајућих прописаних осигурача који су гаранција да 
се у случају настанка кратког споја због квара последице неће пренети 
даље и оштети опрему која се напаја струјом из истог система напајања. 

Заштита од случајног додира делова под напоном обезбеђена је 
правилним избором опреме и применом одговарајућих превентивних 
мера у смислу спречавања продора влаге и воде и обуке запослених. 

Осветљеност објекта се врши природним осветљењем и/или 
вештачким осветљењем са класичним или лед сијалицама. Ниво 
осветљености није мерен. 

У згради је у извршена замена главног електро – ормана и свих 
осигурача и мерила потрошње струје у претходном периоду од 7 
година. Избор извођача и надзор над извршеним радовима извршило је 
Градско стамбено предузеће код кога се налази пројектна и извођачка 
документација. 

 
 Опис телекомунакационог система 

 
Телекомуникациони систем је уведен у зграду, а у пословним 
просторијама прилагођен потребама радног процеса. 

Телекомуникациони систем обухвата телефонску инсталацију и опрему 
и компјутерску мрежу и опрему. 

 

2.2.1 Мере за отклањање недостатака за пословни простор у целини 

Улаз/излаз Задовољава Не задовољава Коментар са предлогом  

Прилаз објекту, улазни 
хол, ходници, 
степениште, безбедан и 
несметан пролаз, 
осветљеност 

Да / Одржавати редовно у 
исправном стању, 
обезбедити приступ 
лицима са отежаним 
кретањем формирањем 
приступних рампи 

Холови, ходници, 
степеништа и димензије 
за слободан пролаз 

Да / Одржавати у исправном 
стању 

Стање пода, газишта, 
гелендера 

Да / Одржавати у исправном 
стању, на спратовима на 
којима су украдени 
гелендери са управником 
зграде обезбедити 
уградњу нових 

Радна околина Задовољава Не задовољава Коментар са предлогом 

Одговарајућа 
вентилација/проток 
ваздуха 

Да / Одржавати у исправном 
стању 

Ниво осветљености Да / Одржавати у исправном 
стању, по потреби 
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извршити мерења у 
радним просторијама 

Микроклиматски 
услови 

Да / Одржавати у исправном 
стању – због 
оптерећености 
саобраћајем Дечанске 
улице није могуће 
побољшање 
микроклиматских услова 

Пушење у радним 
просторијама 

Да / Пушење дозвољено у 
посебним просторијама 

Ниво буке / / Није потребно мерење 
нивоа буке с обзиром на 
делатност, а због 
оптерећености 
саобраћајем Дечанске 
улице није могуће 
побољшање и смањење 
ниво спољне буке 

Одржавање 
просторија 

Задовољава Не задовољава Коментар са предлогом 

Улазни/излазни 
простор 

Углавном / Одржавати у исправном 
стању, у договору са 
управником зграде 
обезбедити дневно 
чишћење 

Подови, зидови, 
столарија у радном 
простору 

Да / Одржавати у исправном 
стању 

Кречење и 
дезинфекција 

Да / Одржавати у исправном 
стању и редовно кречење 
сваких 5 година 

Радни простор Да / Делимично адекватан по 
површини 

Заштита од пожара Задовољава Не задовољава  Коментар са предлогом 

Противпожарна обука / / Није извршена 

Противпожарна опрема 
на приступачном месту 

Да / Одржавати у исправном 
стању – на спратовима 
зграде обезбеђен 
довољан број 
ватрогасних апарата 

Могућност спасавања, 
план и поступак 
евакуације за случај 
пожара 

/ / Треба сачинити у 
договору са управником 
уграде 

Прва помоћ и хигијена Задовољава Не задовољава Коментар са предлогом 

Опрема за пружање 
прве помоћи је доступна 
и на видном месту 

/ / Није предвиђено с 
обзиром на 
административне 
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послове који се обављају 

Чишћење просторија Да / Редовно и 
задовољавајуће 

Електрична 
инсталација 

Задовољава Не задовољава Коментар са предлогом 

Електор ормани Да / Централни за целу 
зграду, држати 
закључаним 

Алтернативно напајање / / Обезбеђено само за 
компјутерски сервер 

Исправност електро 
инсталација (визуелни 
преглед) 

Да / Одржавати у исправном 
стању 

Евиденција испитивања 
инсталација 

/ / Не постоји с обзиром да 
се у згради налазе и 
пословни простори и 
приватни станови 

Уземљење Да / Одржавати у исправном 
стању 

Прекидачи, утичнице, 
осигурачи 

Да / Одржавати у исправном 
стању 

Громобран / / У сарадњи са управником 
зграде извршити 
контролу исправности 

 

2.3. СРЕДСТВА ЗА РАД И ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ  
 
У свакодневном раду се користи следећа опрема: 
 

 Канцеларијска опрема: радни столови и столице, персонални 
рачунари са пратећом опремом, лаптоп рачунари са пратећом 
опремом, мултифункционални апарати, фото апарат, 
телекомуникациона опрема (телефон, мобилни телефон, факс). Сва 
опрема је у исправном и функционалном стању. За одржавање опреме 
и компјутерске мреже закључен је уговор о пословној сарадњи са 
специјализованим привредним друштвом, а за одржавање 
мултифункционалног апарата користе се услуге овлашћених 
сервисера по потреби, а за одржавање телефона, мобилног телефона и 
факса користе се услуге овлашћених сервисера и ЈП „Телеком Србија“ 
по потреби. 

 Превозна средства: комби марке Renault Passanger рег.број БГ 803 УК. 
Возило се редовно одржава, технички је исправно, редовно се 
региструје. Возилом може да управља лице које поседује возачку 
дозволу Б категорије и не мора до поседује лиценцу професионалног 
возача. Возило се користи за превоз чланова органа на седнице које се 
одржавају ван седишта Коморе. Запослени на радно место долазе или 
сопственим аутомобилом или средством јавног превоза. 
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2.4. СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У РАДУ 
 
У процесу рада за обављање текућих послова углавном се користи материјал и 
сировине који су везани за административне послове: 

 Канцеларијски материјал (папир, тонер, селотејп, лепак, оловке, 
спајалице и сл.), 

 Гориво за комби возило (самоточење на пумпним аутоматима),  услуге 
одржавања и обезбеђење техничке исправности возила у овлашћеним 
сервисима, а услуге одржавања хигијене возила у сервисима за прање 
аутомобила. Возило је паркирано на резервисаном паркинг месту на 
обезбеђеном паркингу, 

 Средства за чишћење и хигијену пословног простора - Послове 
чишћења обавља по уговору ангажована агенција која је 
специјализована за послове чишћења и одржавања пословних простора. 

 
2.5. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 

 
Запослени обављају искључиво административне послове и не користе 
посебна средства и опрему за личну заштиту на раду. 

Запослени који раде са рачунарима дуже од 4 сата дневно, дужни су да се 
придржавају упутстава за безбедан и здрав рад, да праве паузе у раду тако што 
ће се кретати унутар пословног простора и обављати лаке вежбе за 
релаксацију организма од дуготрајног седења, а у циљу спречавања настанка 
оштећења чула вида, физичких и психофизичких оштећења здравља. 

 

2.6. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ОПАСНОСТИ И 
ШТЕТНОСТИ У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 
У свакодневном раду се не користе средства, супстанце и други елементи који 
могу имати штетан утицај на околину. 

 

3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 
 
У Стручној служби Адвокатске коморе Србије запослена су 4 извршиоца, од тога 1 
руководилац и 3 извршиоца. За рачуноводствене послове и послове одржавања 
хигијене у пословним просторијама, по основу уговора, ангажоване су 
специјализоване агенције. У Адвокатској комори Србије нема запослених инвалида 
рада. 
 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ 
Укупан 

број 
запосл. 

ПО ПОЛУ ПО СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ 
М Ж До 18 г. Од 18 – 

30 г. 
Од 31 

до 50 г. 
Од 51 

до 65 г. 
Просек 

4 1 3 0 0 2 2 52,25 

 
 

4. ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБОЉЕЊА 
 
Повреде на раду и професионална обољења нису регистрована. 
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5. ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД 
 
Средства за рад се испитују редовно на месечном нивоу и по потреби од стране 
овлашћених сервисера и лица са којима је закључен уговор  о одржавању опреме. 
 

6. ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА 
 

Не користе се лична заштита средстава. 
 

7. ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ НА РАДНОМ МЕСТУ 
 

У раду запослених не користе се опасне материје. 
 

II ДЕО 
 

РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА ЈЕ ВРШЕНА ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 

Процена ризика за безбедност и здравље на раду вршена је за следећа радне места: 
 

- Руководилац Стручне службе Адвокатске коморе Србије 
- Административно – технички секретар органа управљања  
- Техничар 

 
Процена ризика на радном месту: Руководилац Стручне службе 

 
Канцеларија Руководиоца службе налази се на адреси седишта Адвокатске коморе Србије, 
Дечанска 13, Београд, ГО Стари град, коју дели са потпредседником и секретаром 
Управног одбора. Послови који се обављају су административног карактера.  

Под је од паркета, прекривен тепихом, зидови светли и окречени пре 3 године.  

Природно осветљење омогућено преко трокрилног прозора, а вештачко преко 
централног лустера са 6 сијалица и стоном лампом.  

Вентилација је природна и преко клима уређаја. 

Канцеларијски намештај је исправан и функционалан. 

Електро инсталација исправна. 

Послови су по својој природи такви да начелно нема утврђеног временског ограничења и 
распоред рада, коришћење дневних и недељних пауза за одмор зависи од распореда 
дневних активности и активности органа Коморе. 

Није било повреда на раду нити професионалних обољења. 

За рад се користи уобичајена канцеларијска опрема. 

За наведене послове није потребно користити лична заштитна средства. 

 

Процена ризика на радном месту: Административно – технички секретар органа 
управљања 

 

Канцеларија административно – техничког секретара органа управљања налази се на 
адреси седишта Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, ГО Стари град, коју деле 
3 извршиоца (2 административно – техничка секретара и техничар) и недовољна је по 
површини. Послови који се обављају су административног карактера.  

Под је од паркета, прекривен тепихом, зидови светли и окречени пре 3 године.  
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Природно осветљење омогућено преко трокрилног прозора, а вештачко преко 
централног лустера са 6 сијалица.  

Вентилација је природна и преко клима уређаја. 

Канцеларијски намештај је исправан и функционалан. 

Електро инсталација исправна. 

Послови су по својој природи такви да начелно нема утврђеног временског ограничења и 
распореда рада, а коришћење дневних и недељних пауза за одмор зависи од распореда 
дневних активности и активности органа Коморе. 

Није било повреда на раду нити професионалних обољења. 

За рад се користи уобичајена канцеларијска опрема. 

За наведене послове није потребно користити лична заштитна средства. 

 
Процена ризика на радном месту: Техничар 

 

Канцеларија техничара налази се на адреси седишта Адвокатске коморе Србије, Дечанска 
13, Београд, ГО Стари град, коју деле 3 извршиоца (2 административно – техничка 
секретара и техничар) и недовољна је по површини. Послови који се обављају су 
административног карактера.  

Под је од паркета, прекривен тепихом, зидови светли и окречени пре 3 године.  

Природно осветљење омогућено преко трокрилног прозора, а вештачко преко 
централног лустера са 6 сијалица.  

Вентилација је природна и преко клима уређаја. 

Канцеларијски намештај је исправан и функционалан. 

Електро инсталација исправна. 

Послови су по својој природи такви да начелно нема утврђеног временског ограничења и 
распореда рада, а коришћење дневних и недељних пауза за одмор зависи од распореда 
дневних активности и активности органа Коморе. 

Није било повреда на раду нити професионалних обољења. 

За рад се користи уобичајена канцеларијска опрема. 

За наведене послове није потребно користити лична заштитна средства. 

 
ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ГРУПИСАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ЗА СВА РАДНА 

МЕСТА 
Листа опасности и штетности, процена се врши истовремено за сва радна места 

 
Редни 

број 
Група, врста и 

опис опасности 
и штетности 

Вероватноћа да 
ће се повреда 

или болест 
догодити 

Могуће 
последице 

услед повреде 
или болести 

Учесталост 
излагања 

Опасности у вези са карактеристикама радног места 
1 Опасне 

површине, 
опасност од удара 

на рубове 
намештаја и 
предмете са 

оштрим ивицама 

Постоји, али 
мало вероватно 

(0,5) 

Лаке (мале) 
(1) 

Дневно 
(6) 
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2 Опасност од 
клизања на 

мокрим 
кремичким 

плочицама или 
степеништу 

Постоји, али 
мало вероватно 

(0,5) 

Лаке (мале) 
(1) 

Дневно 
(6) 

3 Опасност због 
коришћења 
аутомобила 

Сасвим могуће 
(6) 

Озбиљне 
(3) 

Дневно 
(6) 

 Опасности због коришћења електричне енергије 
4 Опасност од 

директног или 
индиректног 

додира са 
деловима 

инсталације или 
опреме 

Постоји, али 
мало вероватно 

(0,5) 

Озбиљне 
(3) 

недељно 
(2) 

 Штетност у процесу рада 
5 Штетни утицаји 

микроклиме 
Лаке (мале) 

(1) 
Лаке (мале) 

(1) 
Дневно 

(6) 
 Штетности услед психичких и психофизичких напора 

6 Нефизиолошки 
положај тела 

(приликом дужег 
седења) 

Могуће 
(3) 

Лаке (мале) 
(1) 

Дневно 
(6) 

7 Радни напори 
при обављању 

текућих послова 

Сасвим могуће 
(6) 

Озбиљне 
(3) 

Дневно 
(6) 

8 Рад на рачунару Сасвим могуће 
(6) 

Лаке (мале) 
(1) 

Дневно 
(6) 

 ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 Вероватноћа 

(P) 
Последице 

(V) 
Учесталост 

(U) 
Ниво ризика 

R=PxVxU 
1 0,5 1 6 3 
2 0,5 1 6 3 
3 6 3 6 108 
4 0,5 3 2 3 
5 1 1 6 6 
6 3 1 6 48 
7 6 3 6 108 
8 6 1 6 36 

 
Опасности и штетности због свакодневног учешћа у јавном саобраћају су обухваћени због 
свакодневне потребе коришћења путничког аутомобила или средстава јавног превоза. 
 
Утврђени ризици се могу смањити или отклонити одржавањем у континуитету радних 
просторија и средстава рада, успостављањем динамике рада са прављењем кратких пауза 
у раду, коришћењем дневних, недељних пауза за рад и годишњег одмора. 
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III ДЕО 
 

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК 
 
Технолошки и радни процес, радни простор, организација рада и структура запослених, 
број извршилаца омогућавају извршење предвиђених радних задатака без опасности и 
штетности по безбедност и здравље на раду.  

Потребно је обезбедити редовно одржавање радног простора и опреме, а у случају 
повећања обима посла, повећати број извршилаца према потребмаа посла у складу са 
важећим Правилником о систематизацији радних места. 

У Адвокатској комори Србије не постоје радна места са повећаним ризиком. 

Потребно у наредном периоду од 36 месеци спровести обуку запослених са аспекта 
безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и пружања прве помоћа, као и 
извршити контролу свих инсталације најмање једном у 3 (три) године 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 

 
Мере ради спречавања ширења COVID-19 

  
Мере ради спречавања ширења COVID-19 примењују се на свим радним местима у радној 
околини и односе се на све запослене и  чланове органа Адвокатске коморе Србије када се 
налазе у пословним просторијама.  
  

Мере и активности Адвокатске коморе Србије 
  
Ради спречавања ширења  COVID-19 Адвокатска комора Србије је дужна да спроведе 
следеће мере:   

1) обавезну дезинфекцију руку и обуће пре уласка у просторије Коморе; 

2) редовно информисање запослених и чланова органа 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;  

3) организовање рада тако да се радни задаци изводе смањивањем рада у групи и 
непосредних контаката запослених који рад обављају у истом простору;  

4) обезбеђивање међусобне дистанце од најмање 2 метра и 4 метра квадратна површине 
слободног простора по једном запосленом;  

5) обезбеђивање запосленима одговарајуће заштитне опреме, заштитних маски;  

6) забране наручивања и доставе хране запосленима у објекат Коморе уз препоруку 
запосленима да доносе готову храну у произвођачкој амбалажи или суву храну 
припремљену код куће;  

7) забране гомилања отпада, посебно хране;  

8) странке, посетиоци, клијенти и сл., док се налазе у простору Коморе, морају све време 
да носе заштитну опрему (маску);  

9) приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање;  

10) ограничити групне пословне састанке (до двадесет лица) уз поштовање физичке 
дистанце;  

11) за састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила 
физичка дистанца од најмање 2 метра;  

12) ограничити време трајања састанака на 30 минута;  
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13) пре почетка и након састанка потребно је обезбедити да се проветри и дезинфикује 
просторија (радне површине, кваке, коришћена опрема итд.);  

14) дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива.  

  
Начин рада запослених и радно ангажованих лица 

  
Запослени и радно ангажована лица дужни су 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 пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;  

2) пре почетка рада прегледају своје радно место укључујући и дезинфиковање радних 
столова, телефона, тастатуре и „миша”, хефталице, бушилице, хемијске оловке и сл.;  

3) наменски користе прописану заштитну опрему, заштитне маске и да са њима пажљиво 
рукује, 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 2 метра 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 и у току рада везују косу;  

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) поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему предмета и аката;  

2) пријем предмета и аката вршити тако да лице које их доноси исту одложи на радни 
сто/пулт, након тога преузети предмет и акт водећи рачуна да се увек одржава дистанца 
између лица;  

3) водити рачуна да екстерна лица не улазе без потребе у пословни простор, а ако је то 
потребно, дозволити улазак само до врата;  

4) код потписивања и овере предмета и аката захтевати од лица којем је потребно 
потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2 метра;  

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

6) након потписивања запослени се удаљава од стола, а потписана документа преузима 
екстерно лице одржавајући међусобну дистанцу од најмање 2 метра;  

7) отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за 
манипулацију предметима и актима;  

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

9) предмете и акта одлагати у пластичне фолије, водећи рачуна да се спољни део фолије 
не контаминира, као ни регистратори за одлагање;  

10) регистраторе и фолије по потреби дезинфиковати дезинфекционим средствима;  

11) након манипулације предметима и актима, поготову екстерним обавезно опрати руке 
у складу са упутствима за правилно прање руку;  
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12) не додиривати никада лице рукама (уста, нос, очи и др.);  

13) редовно дезинфиковати сто који се користи за потписивање, 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 непосредном руководиоцу, који извештава 
непосредно вишег руководиоца у Комори;  

2) запослени обавезно одлази код лекара у амбуланту надлежног Дома здравља на 
преглед и о исходу обавештава непосредног руководиоца;  

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) дефинише се минимално потребан број запослених само за рад; 

6) Комора сачињава писмена упутства и инструкције за све запослене о начину примене 
противепидемиолошких мера;  

7) Руководилац Стручне службе преко агенције која врши чишћење пословног простора 
организије 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.  

  
Контрола спровођења мера 

  
За извршење мера и активности Коморе одговоран је руководилац Стручне службе који 
обавља и свакодневну контролу спровођења мера од стране запослених и радно 
ангажованих лица.  
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ИЗЈАВА ПОСЛОДАВЦА 
О ПРИМЕНИ МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА РАДНОММЕСТУ И У РАДНОЈ 

ОКОЛИНИ У СКЛАДУ СА АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СТРУЧНУ СЛУЖБУ 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
У складу са овлашћењима из Закона о адвокатури – „Службени гласник РС“ 31/2011, 
24/2012 – ОУС, члана 26 и 33 Статута Адвокатске коморе Србије – „Службени гласник РС“ 
85/2011, 78/2012, 86/2013, Закона о безбедности и здрава на раду – „Службени гласник 
РС“ 101/05, 91/15, 113/17 и Правилника о начину и поступку спровођења поступка 
процене ризика на радним местима и у радној околини – „Службени гласник РС“ 72/06, 
84/06- испр., 30/10, 102/15 Управни одбор и Председник Адвокатске коморе Србије, у име 
Адвокатске коморе Србије као послодавца, дају 
 

И З Ј А В У 
 

У Акту о процени безбедности и здравља за Стручну службу Адвокатске коморе Србије 
утврђене су све опасности, штетности на радним местима, односно ризици од 
повређивања и болести у вези са радом. 

Органи Адвокатске коморе Србије: Управни одбор и председник Адвокатске коморе 
Србије преузимају потпуну одговорност за даље управљање свим ризицима на радним 
местима и у радној околини и обавезују се да ће радити на реализацији свих предвиђених 
мера за отклањање ризика. 

Сви запослени у Стручној служби Адвокатске коморе Србије дужни су да извршавају 
предвиђене мере из Акта о процени ризика за безбедност и здравље за Стручну службу 
Адвокатске коморе Србије и Измене и допуне овог Акта које се односе на мере за 
спречавање ширења COVID – 19 и да поступају у складу са својим обавезама и 
одговорностима. 

 

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

                                                                                                                                 Виктор Гостиљац, адвокат 
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Правни основ за доношење Акта о процени ризика за безбедност и здравље на 
радном месту за Стучну службу Адвокатске коморе Србије 

 
 
Правни основ за процену ризика у Адвокатској комори Србије је: 
 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 101/15) 
 

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини 
(„Службени гласник РС“ 72/06, 84/06) 

 
- Одлука о покретању поступка процене ризика број 581-3/2020 од 28.07.2020. 

 
 

 


