ПРОЦЕНA РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА
Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од
повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање или
смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду. Процена ризика јесте
систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу рада који могу
узроковати настанак повреда на раду, обољења или оштећења здравља и утврђивање
могућности, односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика.(Члан 4. став 14. и
15. Закона о безбедности и здравља на раду).
Акт о процени ризика послодавац доноси на основу чл. 13. Закона о безбедности и
здравља на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у
радној околини и заснован је на утврђивању могућих врста опасности и штетности на свим
радним местима и у радној околини. При изради Акта о процени ризика процењивачи
доследно поштују прописани поступак процене: најпре је се доноси одлука о покретању
поступка, утврђује се тим за процену ризика и саставља план; затим се утврђују општи
подаци о Послодавцу, описује се технолошки и радни процес и средства за рад, снима се
организација рада, односно утврђују радна места и евидентирају послови у оквиру радних
места. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној
околини извршава се непосредним увидом у технолошке и радне процесе, односно
посматрањем и праћењем процеса рада на радним местима. Такође, идентификација
опасности врши се на основу разговора са запосленима и анкетирањем запослених. Трећи
извор информација неопходних за препознавање опасности и штетности на радним местима
и у радној околини је техничка и друга документација којом располаже послодавац.
По принципима анализе од општег преко посебног до појединачног, најпре се
сагледава опште стање безбедности и здравља на раду код послодавца, са акцентом на стању
објеката, комуникација, инсталација, организације рада, анализи људских ресурса и односа у
процесу рада. Овом анализом се утврђују општи проблеми, опасности и штетности које нису
везане за конкретна радна места али се свакако морају узети у обзир у дефинисању мера и
даљем управљању свим ризицима.
За сва утврђена радна места спроводи се комплетан поступак процене ризика, у свему
према Правилнику, узимајући у обзир простор у којем се рад обавља, сва средства рада и све
послове који се обављају на том радном месту. Тамо где су специфичне опасности,
штетности и ризици због употребе појединих средстава рада или због посебних активности
приликом обављања послова то захтева, спроведи се комплетна процена за та средства
односно послове, узимајући у обзир већ утврђене ризике у општој процени утицаја простора
на том радном месту. Оваквим приступом, на рационалан начин, проценом се обухватају сва
радна места, сви послови и сва средства рада код послодавца.

