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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ЈМБГ = Јединствени матични број грађана 

 

Ова Процеудра има за циљ да пропише поступак пријављивања повреде на раду 

запослених у ИОРС.  

Сврха Процедуре је да запосленима омогући брже и ефикасније прибављање 

релевантне документације за случај повређивања, као и да све запослене упозна са 

етапама и временским роковима пријављивања повреде на раду и у вези са радом. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности, одговорности и  

документацију у вези са повредом  на раду и пријављивањем. 

 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су сви запослени ИОРС код којих је дошло до повређивања. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове процедуре одговорни су: 

 Запослени у својству повређеног 

 Доктор медицине  специјалиста, који је први прегледао повређеног 

 Лице за безбедност и здравље на раду 

 Курир.  

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Процедуром пријаве повреде на раду обухваћене су следеће етапе:  

 Обавештавање 

 Лекарски преглед након повређивања 

 Документација која се прилаже Републичком фонду за здравствено осигурање 

 Изјаве – њихова структура и садржина 

 Временски рокови појединих етапа 
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 Поступак након закључивања боловања.  

 

Овом Процедуром је обухваћен рад запослених са посебним овлашћењима и 

одговорностима (руководиоци),  лице за безбедност и здравље на раду, сарадника за 

организацију и послове осигурања и курира.  

Повреда на раду је повреда запосленог која се догодила у просторној, временској и 

узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је запослени осигуран 

(послови на које је распоређен односно на које га послодавац упути). Повредом на раду 

сматра се свака повреда, обољење или смрт настала као последица несреће на послу, 

односно као последица сваког неочекиваног или непланираног догађаја, укључујући и 

акт насиља који је настао услед рада или је повезан са радом и који је довео до повреде, 

обољења или смрти осигураника, која је наступила одмах или у периоду од 24 сата  од 

дана настанка повреде на раду.  

Под повредом на раду  подразумевају и повреде које су настале  на најкраћем путу при 

доласку, односно повратку са посла.  

Процедура пријаве повреде на раду је поступак који има за циљ да омогући бржу 

реализацију законског права запосленог у случају повреде на раду; да запосленог 

обавести о одговарајућој неопходној документацији и роковима прикупљања 

документације; да омогући ефикасније реализовање процедуре достављањем образаца 

неопходних за попуњавање у самој организационој јединици, одмах након 

повређивања запосленог.  

5.1 Утврђивање повреде на раду: 

 Повреда на раду утврђује се на основу „Извештаја о повреди на раду – повредне 

листе“.  

 У случају повреде на раду, у року од  24h неопходно је прибавити и извештај 

доктора медицине  специјалисте који је први прегледао повређеног.  

 Запослени о повреди обавештава непосредног руководиоца и Лице за 

безбедност и здравље на раду, посредством телефона: 011 2067-297.  

 Запослени попуњава Изјаву како се догодила повреда, која је саставни део ове 

Процедуре.  

 Изјава повређеног  садржи:  

- Време повређивања (нпр. „у 11h“) 

- Место повређивања са локализацијом (нпр. ходник ИОРС; у амбуланти 

ИОРС, на најкраћем путу кућа посао или посао кућа  и др.) 

- Датум настанка повреде 
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- Кратак опис настанка повреде (на који начин се повредио запослени) 

- Навод о томе да ли постоји очевидац  или не (уколико постоји, навести име и 

презиме сведока);  

- У доњем десном углу, након састављања Изјаве, уписују се подаци о ономе 

ко даје Изјаву (повређени, сведок, непосредни руководилац): 

а) Име и презиме;  

б) ЈМБГ 

ц) Адреса становања из личне карте (ако се разликује од стварне адресе 

становања, навести у Изјави;)  

д) Број личне карте;  

е) Потпис.  

 

 Изјаве пишу: Непосредни руководилац, очевидац повреде и запослени.  

Изјава непосредног руководиоца, осим свих наведених ставки које су садржане у 

Изјави повређеног садржи још и радно време запосленог (нпр. прва смена: од ___ 

до ____; друга: од____до___). У Изјави је неопходно навести у којој смени је радио 

запослени у тренутку повређивања. Изјаве се заводе у институтској архиви и 

остављају Лицу за безбедност и здравље на раду.  

 Лице за безбедност и здравље на раду попуњава повредну листу, у року од 24 

часа од датума сазнања. Тако попуњену повредну листу, доставља најкасније у року 

од 24 часа од часа уписа података у повредну листу, здравственој установи,  где је 

обављен преглед повређеног.  

 Доктор медицине специјалиста је дужан да, у року од два дана од дана пријема 

повредне листе, унесе податке из лекарског извештаја, оцени тежину повреде и да 

тако попуњену повредну листу врате повређеном, односно Лицу за безбедност и 

здравље на раду. 

  

Документација која се прилаже за пријаву повреде на раду:  

1. Повредна листа – пет примерака 

2. Извештај запосленог који је повређен  

3. Извештај непосредног руководиоца   

4. Извештај очевица повреде (ако га има)  

5. Извештај доктора медицине специјалисте, који је прегледао повређеног 

(фотокопија) 
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6. Пријава инспекцији рада (Лице за безбедност и здравље на раду) 

7. Изјава РФЗО у случају кашњења пријаве повреде (Лице за безбедност и здравље 

на раду).  

 Комплетирана документација о повреди на раду, доставља се преко курира 

ИОРС или путем поште у  РФЗО 

 Запослени добија један примерак оверене повредне листе.  

 Након закључења боловања, запослени фотокопира комплетну медицинску 

документацију (оцене лекарских Комисија, извештаје са контроле као и лекарски 

извештај у тренутку повређивања; дознаке и повредну листу) и са истом 

документацијом, обраћа се – фактурној служби Зорану Остојићу, ради регулисања 

исплате осигуране суме по предметном основу.  

 

6. ДОКУМЕНТA 

 Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС ”, бр. 101/2005.);                                     

 Правилник о садржају и начину издавања образаца извештаја о повреди на раду, 

професионалном  обољењу и обољењу у вези са радом (“Сл. Гласник РС“, бр. 

72/2006. и 84/2006.);   

 Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Сл .Гласник 

РС”, бр.57/2011);  

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл . гласник РС”, бр. 34/2003; 

85/2005; 5/2009, 107/2009. и 101/2010.).  

 

Прилози  

1. Извештај о повреди на раду  

2.Изјаве: повређеног, непосредног руководиоца  

3.Пријава Инспекцији рада  

4.Пријава РФЗО  

 

 


