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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са

екраном

Члан 1.

У Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (,,Службени

гласник РС”, број 106/09), члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Послодавац је дужан да, у складу са прописима о здравственој заштити, запосленима који користе опрему за рад са

екраном обезбеди преглед вида који ће извршити служба медицине рада или офталмолог.

Преглед вида, из става 1. овог члана, се спроводи пре почетка коришћења опреме за рад са екраном, периодично у току

коришћења опрема за рад са екраном у интервалима не дужим од три године и уколико се код запосленог појаве проблеми са

видом који могу настати као последица коришћења опреме за рад са екраном.

Послодавац је дужан да, у складу са прописима о здравственој заштити, запосленом који користи опрему за рад са

екраном обезбеди циљани офталмолошки преглед, уколико резултати прегледа вида из става 1. овог члана покажу да је то

неопходно.

Послодавац је дужан да, уколико је на основу резултата прегледа из ст. 1. и 3. овог члана неопходно и уколико се

уобичајена корективна средства не могу користити, обезбеди коришћење посебних корективних средстава која одговарају

пословима који се обављају.”

Члан 2.

После члана 6. додаје се члан 6а који гласи:

,,Члан 6а

При упућивању запосленог на преглед вида послодавац попуњава Упут за преглед вида (Образац 1.), односно Упут за

циљани офталмолошки преглед (Образац 2.).

Послодавац попуњава упуте из става 1. овог члана, у два примерка и један примерак доставља служби медицине рада или

офталмологу, а други примерак задржава за своје потребе.

Извештај о извршеном прегледу вида, односно циљаном офталмолошком прегледу издаје се у складу са прописима о

здравственој заштити.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.”

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 17. октобра 2013. године

Министар,

др Јован Кркобабић, с.р.
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