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Одбор у овом саставу практично обавља своје дужности око годину дана и 
потрудио се непрестаним залагањем решити  неке од многобројних проблема 
који угрожавају безбедност и здравље запослених. 
 
1)Председница Одбора са члановима истог а представницима Послодавца су 
учествовали на колегијуму главних медицинских сестара те својим излагањем 
допринели повећању процента, урађених обавезних лекарских прегледа. 
2)Проследили смо на сва одељења и службе кратка писана упутства о  
*правилној пријави повреде на раду 
*заштити од пожара 
3)У доброј сарадњи са Послодавцем Одбор је добио канцеларију за несметан 
рад  и на сајту Опште болнице доставља битна обавештења. 
4)У претходном периоду смо у више наврата покушали решити проблем који 
праве пси луталице 
*преговарали са шефом азила за псе у Сомбору 
*покушавали наћи решење са комуналним инспекторима  
*писменим путем обавештавали запослене и кориснике здравствене заштите о 
забрани храњења паса у кругу болнице 
*сарађивали и даље сарађујемо са Техничком службом о контроли заштитних 
ограда  око болнице и спречавања  уласка паса луталица 
5)Учествовали смо у решавању проблема изазваних лошом међуљудском 
комуникацијом и пословном сарадњом запослених.Заштитили права 
запослених од мобинга . 
6)Активно смо учествовали у измени и допуни Акта о процени ризика радног 
места и радне околине за радна места на којима је дошло до промена. 
7)На нашу иницијативу Послодавцу ,покренута је измена и допуна описа 
радних места.Реализација истог  је у току. 
8)Сарађивали смо и даље сарађујемо са Електотехничком службом по питању 
осветљења болничког круга. 
Са Техничком службом по питању проблема на Трансфузији,клима уређаја у 
Вешерају,слепих мишева у Хирушком блоку. 



 

9)Сарађујемо са Лицем за безбедност и редовно анализирамо извештаје о 
повредама на раду. 
10)Организовали смо састанке у  Бањи Бездан  и упознали  запослене са радом 
Одбора. 
11)Захваљујући доброј сарадњи са Послодавцем издвојена су средства за 
униформе.Шест  група запослених је добило комплетне униформе . 
Урађен је План набавке униформи за 2017 год. 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            


