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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ  
Булевар Ослобођења 18 
Б Е О Г Р А Д 
 

У складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање 
појаве и ширења епидемије заразне болести, „Службени гласник РС“, број 94 од 3. јула 2020. 
и Акту опрецени ризина на радном месту и радној околини Факултета ветеринарске 
медицине,(у да љем тексту „Акт“), Правилника о бесбедности и здрављу на раду и у радној 
околини Факултета ветеринарске медицине,  као анекс на План примене мера за спречавање 
појаве и ширења епидемије заразне болести за сва радна места у радној околини.и доносим 
следећи  

 

ПРОТОКОЛ 
 

о одлагању, складиштењу и управљању евентуалним инфективним отпадом, 
а односи се искључиво на заштитне маске и рукавице 

 
Предмет 
Члан 1. 

Овим актом прописују се превентивне мере поред осталих мера које прописује Акт о 
процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду и План примене мера за 
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести за сва радна места у радној 
околини, ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за 
безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини на Факултету 
ветеринарске медицине у Београду, а када надлежни орган прогласи епидемију заразне 
болести. 

Обим примене 
Члан 2. 

Овај правилник се примењује на свим радним местима, и у радној околини а у заједничким 
просторијама Осим запослених мере се односе на сва лица која било којим поводом бораве у 
радном простору и радној околини Факултета, факултетских клиника, лабораторија, и других 
служби и организација које функионишу у објектима Факултета. 

 
Начин примене мера 

Члан 3. 
Послодавац је на сва радна места у радној околини, поставио обележене пластичне канте 

са кесама за одлагање искњучиво заштитних маски и рукавица. Овај отпад ће се интерно 
прикупљати и складиштити у вреће посебне намене, а за инфективни отпад, како би биле 
прослеђене на стерилизацију и доведене у вид комуналног отпада. 

 
Плана примене мере 

Члан 4. 
1. Постављање обележених канти са папучицом и улошком у централном објекту 

укомуникацијама у објекту на свим спратовима, а на улазима у крилне делове објекта 
и постављање обележених канти са папучицом и улошком на свим клиника у осталим 
објектима у просторима главних комуникација. 

2. Прикупљање отпада у вреће за стерилизацију у централном објекту и прикупљање 
отпада у вреће за стерилизацију у осталим објектима; 

3. Именовање лица за прикупљање отпада и обезбеђење адекватне опреме (скафандер, 
маска, рукавице, визир, дезинфекциона средства, прскалице. 

4. Стерилизација и одношење отпада у комуналне контејнере. 
5. Евиденције прикупљања и стерилизације отпада. 
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1 Канте су постављене и видно обележене на главним местима проласка 

запослених и студената, како у централној згради, тако у осталим објектима; 
2 Отпад ће периодично, у зависности од количине, уклањати најмање једном у 

десет дана а највише једном у две недеље. Лице именовано за ову активност 
дужно је да том приликом дезинфикује канту и простор у пречнику од 5-7 метара 
маглом, прскалицом са дезинфекционим средством. Прикупљени отпад лице је 
дужно предати на место за стерилизацију и потписом оверити примопредају на 
документу за ту намену. (документ С1 налази се у прилогу) 

3 За прикупљање отпада у објектима и предају на стерилизацију одређује се 
Благомир Божић, домар портир на Факулету ветеринарске медицине. 

4 Стерилизација отпада за централни објекат вршиће се на катедри за Хигијену и 
технологију намирница анималног порекла, а за остале објекте на катедри за 
Болести копитара, месоједа, живине и дивљачи 

5 Евиденција о прикупљању и стерилизацији налазиће се на пункту за 
стерилизацију где се стерилизација врши (аутоклав или стерилизатор) 

Задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности 
 
 

Члан 5. 
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. Према Акту о процени 
ризика, и овог Плана, Одговорно лице (декан), као и лице задужено за безбедност и здравље 
на раду спроводе и контролишу превентивне мере преко шефова катедри, руководилаца 
одсека, служби, клиника, лабораторија и организација које у објектима Факултету бораве и 
раде. У датим околностима контролу и спровођење мера врши и лица задужена и одговорна 
за спровођење мера и то: 

- комисија за организицију теоретске и практичне наставе, испита и осталих активности у 
вези студија, и рада клиника и лабораторија у оквиру Факултета, а мимо наставног 
процеса 

- лице за реорганзацију рада и спровођење мера на радним местима сектора и служби и 
центара на Факултету, као и осталих који бораве у простору Факултета (Ветеринарска 
комора Србије,  Институт за медицинска истраживања, Удружење ветеринара Србије, 
Судентски ресторани, итд.) 

Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код 
послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду Александар Јелић 
 

Доставити: 

- Архиви 
- Шефовима катедри и руководиоцима сектора и служби 
- Поставити на сајт Факултета 

 

Руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду и у радној околини: 

Александар Јелић 

 

___________________ 

 

 

Београд, 20.11.2020. године                   м.п.                                    ДЕКАН 

        Проф.Др. Владо Теодоровић 

                                                                                                                           

                       __________________________ 

 


