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У циљу превенције повреда на раду, у организацији начелника Севернобачког
управног округа и Инспектората рада, у згради седишта Округа одржана је трибина на
тему "Безбедност и здравље на раду у области грађевинарства". Учесници трибине
били су представници грађевинских предузећа са територије Севернобачког округа.

Према речима шефа Одсека инспекције рада, Боже Ивковића, током прошле године
регистрован је значајан број случајева повреда на раду у области грађевинарства, од
којих су три за последицу имале смртни исход. Сви случаји повреда на раду резултат
су непоштовања прописа везаних за пружање обуке запосленима, као и коришћење
заштитне опреме.
- Најчешће неправилности у пракси произилазе из тога што запослени нису довољно
обучени за безбедан рад, нису им достављена комплетна опрема и лична заштитна
средства, а у великом броју случајева запослени не користе лична заштитна средства.
Да би се смањио број повреда на раду, организовали смо трибину. То представља
превентивни рад, где ће се послодавцима који обављају делатност у области
грађевинарства скренути бажња на безбедност и здравље на раду и прописе, који
регулишу ову област. У инспекцијском надзору не може бити превентивних
делатности, јер тада важе санкције прописане Законом о безбедности и здрављу на
раду, које се крећу у износу од 600 хиљада до милион динара – изјавио је Божо
Ивковић.

Циљ трибине је био да се послодавцима у области грађевинарства скрене пажња на
допуне Закона о безбедности и здравља на раду, као и на одредбе новог Закона о
инспекцијском надзору, који ступа на снагу 29. априла ове године.

- Нови Закон о инспекцијском надзору је подршка запошљавању и предузетницима да
се развијају. Законодавац је донео Закон који прописује процену ризика. Све
инспекције имају обавезу да процене ризик субјеката, да делују превентивно, обилазе
те субјекте, а уколико пословни субјект не уради све прописано у одређеном периоду,
тек онда наступају репресивне мере. Циљ је да се комуницира са привредом, да се
послодавцима помогне да исправно и квалитетно раде. Није циљ да се они кажњавају,
али у области надзора не постоји превентива и зато морамо да организујемо овакве
трибине – рекао је начелник Севернобачког округа, Драги Вучковић.
Превентивни рад у циљу постизања веће безбедности на раду ће, кроз организовање
трибина, бити настављен у наредном периоду. После грађевинског сектора, на сличне
трибине ће бити позвани послодавци из области пољопривреде и занатства.

