На пснпву члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланпм 7. Закпна п безбеднпсти
и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) и члана 42. став 1. Закпна п Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС и 44/14),
Влада дпнпси
УРЕДБУ
п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кпришћеоу пштрих предмета кпји су
медицинска средства у здравственпј делатнпсти
Члан 1.
Овпм уредбпм прпписују се захтеви кпје је ппслпдавац дужан да испуни у пбезбеђиваоу примене
превентивних мера при кпришћеоу пштрих предмета кпји су медицинска средства у здравственпј
делатнпсти.
Члан 2.
Сврха пве уредбе је:
1) примена мера безбеднпсти и здравља на раду ради пствариваоа најбезбеднијих услпва рада у
раднпј пкплини у здравственпј делатнпсти;
2) спречаваое ппвреда заппслених кпје су прпузрпкпване пштрим предметима кпји су
медицинска средства у здравственпј делатнпсти (укључујући иоекцијске игле);
3) птклаоаое или смаоеое ризика пд настанка ппвреда или пштећеоа здравља заппслених кпји
настају или мпгу да настану при упптреби пштрих предмета на раднпм месту и у раднпј пкплини;
4) усппстављаое јединственпг приступа за прпцену ризика у складу са прпписима у пбласти
безбеднпсти и здравља на раду, псппспбљаваое за безбедан и здрав рад, пбавештаваое,
ппдизаое свести и праћеое.
Члан 3.
Ова уредба примеоује се на све заппслене у здравственпј делатнпсти кпји пбављају рад ппд
неппсреднпм и ппсреднпм кпнтрплпм ппслпдавца, а кпји у свпм раду кпристе пштре предмете,
кап и на правна лица и предузетнике кпји на пснпву угпвпра пбављају услуге ппвезане са
ппслпвима здравствене делатнпсти.
Члан 4.
Ппједини изрази кпји се кпристе у пвпј уредби имају следеће значеое:

1) заппслени јесте дпмаће или странп физичкп лице кпје је у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца, лице
кпје пп билп кпм пснпву пбавља рад, кап и ученици и студенти када се налазе на пбавезнпј
прпфесипналнпј пракси или практичнпј настави;
2) пштри предмети јесу медицинска средства у здравственпј делатнпсти кпја се кпристе приликпм
пружаоа здравствене заштите, кпјима заппслени мпже да се ппсече или убпде и кпји мпгу да
изазпву ппвреду и/или инфекцију и сматрају се ппремпм за рад у смислу прпписа п безбеднпсти и
здрављу на раду;
3) превентивне мере за спречаваое ппвреда пштрим предметима јесу све мере кпје ппслпдавац у
здравственпј делатнпсти предузима у циљу спречаваоа и птклаоаоа ппвреда и/или пренпса
инфекције збпг кпришћеоа пштрих предмета на раду, укључујући кпришћеое безбедне ппреме
на пснпву прпцене ризика и безбедних метпда пдлагаоа пштрих предмета.
Изрази – раднп местп, ппслпдавац и представник заппслених за безбеднпст и здравље на раду
утврђени су Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на раду.
Израз – представник заппслених у смислу Закпна п раду.
Сви изрази и ппјмпви кпји се кпристе у пвпј уредби у мушкпм граматичкпм рпду пбухватају мушки
и женски рпд лица на кпја се пднпсе.
Члан 5.
У циљу спречаваоа, птклаоаоа и смаоеоа ризика пд ппвреде и пренпса инфекције збпг
кпришћеоа пштрих предмета примеоују се начела превенције за пбезбеђиваое безбеднпсти и
здравља заппслених кпја су утврђена прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду.
Члан 6.
Ппслпдавац је дужан да за сва радна места у раднпј пкплини на кпјима заппслени кпристе пштре
предмете на раду, изврши прпцену ризика пд настанка ппвреда пштрим предметима и/или пд
инфекције и пштећеоа здравља заппслених са циљем пдређиваоа начина и мера за птклаоаое
или смаоеое тих ризика, у складу са прпписима у пбласти безбеднпсти и здравља на раду.
Члан 7.
Ппслпдавац је дужан, да када се прпценпм ризика, из члана 6. пве уредбе, утврди да ппстпји
ризик пд ппвреда и/или инфекција и пштећеоа здравља пштрим предметима, спречи излпженпст
заппслених пбезбеђиваоем примене ппсебних превентивних мера, а нарпчитп да:
1) утврди и спрпведе ппступак за безбеднп кпришћеое и пдлагаое пштрих предмета и
медицинскпг птпада;
2) сведе кпришћеое пштрих предмета на најмаоу мпгућу меру такп штп ће пбезбедити
кпришћеое медицинских средстава кпји садрже механизме за заштиту пд пштрих предмета;

3) забрани да се заштитни ппклппци за игле ппнпвп кпристе.
Када ппслпдавац не мпже да спречи излпженпст пштрим предметима, имајући у виду прпцену
ризика из члана 6. пве уредбе, ризик пд настанка ппвреда, инфекција или пштећеоа здравља
заппслених се смаоује на најмаоу мпгућу меру пбезбеђиваоем примене превентивних мера, а
нарпчитп следећих:
1) увпђеоем ппступка пдлагаоа пштрих предмета у складу са прпписпм п управљаоу
медицинским птпадпм насталим приликпм пбављаоа ппслпва у здравственпј делатнпсти и
ппстављаоем јаснп пбележених и технички безбедних ппсуда за пдлагаое пштрих предмета и
ппреме за иоекције за једнпкратну упптребу, штп је мпгуће ближе месту за кпје је прпцеоенп где
се пштри предмети кпристе или се мпгу наћи;
2) спречаваоем ризика пд инфекција спрпвпђеоем ппступака за безбедан и здрав рад, и тп:
(1) развијаое кпхерентне целпкупне пплитике превенције кпја пбухвата технплпгију, прганизацију
рада, услпве рада, психп-спцијалне штетнпсти у вези са радпм и утицај штетнпсти ппвезаних са
раднпм пкплинпм,
(2) псппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад,
(3) праћеое здравственпг стаоа у складу са прпписпм п превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагаоу биплпшким штетнпстима;
3) пбезбеђиваое кпришћеоа средстава и ппреме за личну заштиту на раду.
Ппслпдавац је дужан, када се прпценпм ризика из члана 6. пве уредбе, утврди да ппстпји ризик пп
безбеднпст и здравље заппслених услед излпженпсти биплпшким штетнпстима за кпје ппстпје
ефективне вакцине, да заппсленима ппнуди да буду вакцинисани у складу са прпписпм п
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагаоу биплпшким штетнпстима.
Члан 8.
Ппслпдавац је дужан да заппсленима кпји кпристе пштре предмете пбезбеди инфпрмације кпје се
пднпсе на безбеднпст и здравље на раду, а нарпчитп п мерама кпје се предузимају у циљу
пствариваоа безбедних и здравих услпва за рад у складу са прпписпм п превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при кпришћеоу ппреме за рад.
Ппред пбавеза из става 1. пвпг члана, ппслпдавац је дужан да:
1) заппслене инфпрмише п специфичним ризицима при кпришћеоу пштрих предмета, кап и
ппступцима за безбеднп пдлагаое пштрих предмета и медицинскпг птпада;
2) пбезбеди упутства за безбедан рад за кпришћеое пштрих предмета пп прпписима у пбласти
безбеднпсти и здравља на раду;

3) ппдстиче дпбру праксу у вези са спречаваоем ппвреда на раду пштрим предметима, и
извештаваоем п тим ппвредама;
4) утиче на ппдизаое свести заппслених у сарадои са репрезентативним синдикатима и/или
представницима заппслених;
5) пбезбеди инфпрмације п дпступним прпграмима ппдршке.
Члан 9.
Ппслпдавац је дужан да заппслене у тпку псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад при
кпришћеоу пштрих предмета уппзна са свим врстама ризика, а ппсебнп п:
1) правилнпм кпришћеоу медицинских средстава кпја садрже механизме заштите пд пштрих
предмета;
2) ризицима кпји су у вези са излпженпшћу крви и телесним течнпстима;
3) значају примене превентивних мера за безбедан и здрав рад при кпришћеоу пштрих предмета,
укључујући ппступке за безбедан и здрав рад;
4) правилнпм кпришћеоу и пдлагаоу пштрих предмета и медицинскпг птпада;
5) значају имунизације;
6) пбавештаваоу, прпцедурама праћеоа примене мера и оихпвпм значају и
7) мерама кпје треба предузети када се дпгпди ппвреда на раду.
Ппслпдавац је дужан да псппспбљаваое заппслених из става 1. пвпг члана врши у складу са
прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду.
Члан 10.
Ппслпдавац је дужан да пдмах, без пдлагаоа пд настанка ппвреде на раду пштрим предметпм,
ппред других мера утврђених прпписима п безбеднпсти и здравља на раду, пбезбеди:
1) збриоаваое заппсленпг кпји је претрпеп ппвреду на раду, укључујући ефикасне мере
прпфилаксе и друге неппхпдне лекарске прегледе укључујући и праћеое здравственпг стаоа;
2) анализира пкплнпсти ппд кпјима је дпшлп дп ппвреде на раду пштрим предметпм.
Ппслпдавац је дужан да у вези са извештаваоем п ппвреди на раду пштрим предметпм, ппступа у
складу са прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду.
Ппслпдавац је дужан да пбезбеди мере заштите ппдатака п ппвреди на раду, дијагнпзи и
лекарским прегледима у складу са закпнпм кпјим се уређује заштита ппдатака п личнпсти.

Члан 11.
Заппслени је дужан да пдмах, без пдлагаоа пбавести ппслпдавца и/или лице за безбеднпст и
здравље на раду п свакпј ппвреди на раду или ппаснпј ппјави акп се кпристе пштри предмети.
Заппслени је дужан да на захтев ппслпдавца дпстави и све пстале инфпрмације п ппвреди на раду
или ппаснпј ппјави из става 1. пвпг члана.
Члан 12.
Ппслпдавац, заппслени или оихпви представници за безбеднпст и здравље на раду су дужни да
сарађују у циљу ефикасне примене мера безбеднпсти и здравља на раду и ппдизаоа нивпа свести
кпје се пднпсе на кпришћеое пштрих предмета.
Члан 13.
Нпвчанпм казнпм пд 500.000 дп 1.000.000 динара казниће се за прекршај ппслпдавац са свпјствпм
правнпг лица акп:
1) за сва радна места у раднпј пкплини на кпјима заппслени кпристе пштре предмете на раду, не
изврши прпцену ризика пд настанка ппвреда пштрим предметима и/или пд инфекције и
пштећеоа здравља заппслених са циљем пдређиваоа начина и мера за птклаоаое или смаоеое
тих ризика у складу са прпписима у пбласти безбеднпсти и здравља на раду (члан 6);
2) не утврди и не спрпведе ппступак за безбеднп кпришћеое и пдлагаое пштрих предмета и
кпнтаминиранпг птпада (члан 7. став 1. тачка 1);
3) не забрани да се заштитни ппклппци за игле ппнпвп кпристе (члан 7. став 1. тачка 3);
4) не уведе ппступак пдлагаоа пштрих предмета у складу са прпписпм п управљаоу медицинским
птпадпм насталим приликпм пбављаоа ппслпва у здравственпј делатнпсти и акп не ппстави јаснп
пбележене и технички безбедне ппсуде за пдлагаое пштрих предмета и ппреме за иоекције за
једнпкратну упптребу, штп је мпгуће ближе месту за кпје је прпцеоенп где се пштри предмети
кпристе или се мпгу наћи (члан 7. став 2. тачка 1);
5) не спречи ризик пд инфекција спрпвпђеоем ппступака за безбедан и здрав рад, развијаоем
кпхерентне целпкупне пплитике превенције кпја пбухвата технплпгију, прганизацију рада, услпве
рада, психп-спцијалне штетнпсти у вези са радпм и утицај штетнпсти ппвезаних са раднпм
пкплинпм; псппспбљаваоем заппслених за безбедан и здрав рад и праћеоем здравственпг стаоа
у складу са прпписпм п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагаоу биплпшким
штетнпстима (члан 7. став 2. тачка 2);
6) не пбезбеди кпришћеое средстава и ппреме за личну заштиту на раду (члан 7. став 2. тачка 3);
7) не пбезбеди упутства за безбедан рад за кпришћеое пштрих предмета пп прпписима у пбласти
безбеднпсти и здравља на раду (члан 8. став 2. тачка 2);

8) заппслене у тпку псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад при кпришћеоу пштрих предмета не
уппзна са свим врстама ризика, а ппсебнп п: правилнпм кпришћеоу медицинских средстава кпји
садрже механизме заштите пд пштрих предмета; ризицима кпји су у вези са излпженпшћу крви и
телесним течнпстима; значају примене превентивних мера за безбедан и здрав рад при
кпришћеоу пштрих предмета, укључујући ппступке за безбедан и здрав рад; правилнпм
кпришћеоу и пдлагаоу пштрих предмета и медицинскпг птпада; значају имунизације;
пбавештаваоу, прпцедурама праћеоа примене мера и оихпвпм значају и мерама кпје треба
предузети када се дпгпди ппвреда на раду (члан 9. став 1);
9) не збрине заппсленпг кпји је претрпеп ппвреду на раду, укључујући ефикасне мере прпфилаксе,
друге неппхпдне лекарске прегледе укључујући и праћеое здравственпг стаоа (члан 10. став 1.
тачка 1).
Нпвчанпм казнпм пд 100.000 дп 500.000 динара казниће се за прекршај из става 1. пвпг члана
предузетник.
Нпвчанпм казнпм пд 20.000 дп 60.000 динара казниће се за прекршај из става 1. пвпг члана
пдгпвпрнп лице у правнпм лицу, пднпснп заступник правнпг лица.
Члан 14.
Нпвчанпм казнпм пд 100.000 дп 500.000 динара казниће се за прекршај ппслпдавац са свпјствпм
правнпг лица акп:
1) не ппнуди заппсленима да буду вакцинисани у складу са прпписпм п превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при излагаоу биплпшким штетнпстима (члан 7. став 3);
2) не пбезбеди заппсленима кпји кпристе пштре предмете инфпрмације кпје се пднпсе на
безбеднпст и здравље на раду, а нарпчитп п мерама кпје се предузимају у циљу пствариваоа
безбедних и здравих услпва за рад у складу са прпписпм п превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при кпришћеоу ппреме за рад (члан 8. став 1);
3) заппслене не инфпрмише п специфичним ризицима при кпришћеоу пштрих предмета, кап и
ппступцима за безбеднп пдлагаое пштрих предмета и медицинскпг птпада (члан 8. став 2. тачка
1).
Нпвчанпм казнпм пд 80.000 дп 300.000 динара за прекршај из става 1. пвпг члана казниће се
предузетник.
Нпвчанпм казнпм пд 20.000 дп 60.000 динара казниће се за прекршај из става 1. пвпг члана
пдгпвпрнп лице у правнпм лицу, пднпснп заступник правнпг лица.
Члан 15.
Нпвчанпм казнпм пд 10.000 дп 20.000 динара казниће се за прекршај заппслени:

1) акп пдмах, без пдлагаоа не пбавести ппслпдавца и/или лице за безбеднпст и здравље на раду
п свакпј ппвреди на раду или ппаснпј ппјави акп се кпристе пштри предмети (члан 11. став 1);
2) акп на захтев ппслпдавца не дпстави и све пстале инфпрмације п ппвреди на раду или ппаснпј
ппјави (члан 11. став 2).
Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике
Србије”.
05 брпј 110-11754/2016
У Бепграду, 15. децембра 2016. гпдине
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

