
 

 

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗЈЕДНОСТИ НА РАДУ 

 

Јавна здравствена установа ”Дом здравља” у Бањој Луци (у даљем тексту: Установа) је 

референтна Установа за примарни ниво здравствене заштите. 

Циљ ове политике је да омогући и одржава здраво и сигурно радно окружење, те смањи 

ризик за запослене, као и за све остале на које активности Установе могу да утичу, уз 

истовремено испуњавање очекивања корисника услуга Установе за квалитет и 

безбједност. 

Одлучни смо у предузимању примјерених практичних мјера на превенцији, контроли и 

заштити од активности које потенцијално могу изазвати опасности по здравље и 

сигурност на раду наших запослених и других особа које бораве на локацији Установе. 

Уз потпуно поштовање захтјева законске регулативе у погледу заштите здравља и 

сигурности на раду, подржавамо све циљеве, процедуре за имплементацију мјера и 

активности у погледу превенције, елиминације или контроле опасности, те стварања и 

одржавања здраве радне средине. 

Начела заштите здравља и безбједности на раду која омогућавају преданост пружању 

здравог и сигурног окружења су : 

 

 Стварање амбијента у којем се здравствени и безбједоносни ризици контролишу у 

циљу спречавања повреда на раду и професионалних обољења у вези са радом. 

 Посвећеност и усклађивање са свим условима и захтјевима регулативе везане за 

заштиту здравља и безбједности на раду, релевантним међународним нормама и 

континуираном спровођењу програма  унапређења. 



Провођење ефикасног програма за управљање заштитом здравља и безбједности на раду 

ће бити саставни дио текућих активности, којима се: 

 

 Идентификују, оцјењују и контролишу ризици од познатих узрока повреда, 

професионалних обољења и обољења у вези са радом, повезаних  са 

процесима на радном мјесту и радном окружењу; 

 Обезбјеђује разумјевање и преданост свих запослених за спровођење 

политике и праксе Установе у подручју заштите здравља и безбједности на 

раду; 

 Ефикасном обуком развија стручност свих запослених у Установи у 

подручју заштите здравља и безбједности на раду; 

 Системи, поступци и резултати везани за заштиту здравља и безбједности 

на раду подлијежу интерним и екстерним ревизијама и потврђивању; 

 Истражују узроци повреда на раду, професионалних обољења и болести у 

вези са радом, те предузимају активности за спречавање њиховог 

понављања; 

 Усклађују захтјеви везани уз подручје заштите здравља и безбједности на 

раду са свим другим пословним активностима Установе и обезбјеђује 

мјерење учинка и непрестано унапређење. 

 

Сврха ове политике је да идентификује ризике по здравље и сигурност радника Установе 

и да се утврде потенцијални узроци неког нежељеног инцидента који могу довести до 

повреде на раду, професионалног обољења и болести у вези са радом. 

Сви запослени у Установи обавезни су да познају Политику  и да је примјењују у раду.  
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