28. АПРИЛ СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених
утврђено у конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским
споразумом ЕУ и директивама ЕУ. Безбедност и здравље на раду је право
зајамчено Уставом Републике Србије према коме свако има право на поштовање
достојанства своје личности на раду, заштиту на раду и нико се ових права не
може одрећи. Женама, омладини и лицима са инвалидитетом, омогућују се
посебна права безбедности и здравља на раду и посебни услови рада, у складу са
законом. Безбедност и заштита здравља на раду једно је од основних права
сваког човека, јер једино безбедан рад, здрава и безбедна радна средина
омогућавају продуктиван рад и живот.
Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду
којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална
обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају предпоставку за
пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених. У суштини
безбедност и здравље на раду подразумева скуп техничких, здравствених,
правних, психолошких, педагошких и других мера помоћу којих се откривају и
отклањају опасности које угрожавају живот и здравље особа на раду и утврђују
мере, поступци и правила којима се отклањају или смањују опасности.
Поводом Светског дана заштите и безбедности на раду, данас 28. априла
2016. године, одржана је оснивачка седница Одбора за безбедност и здравље на
раду, Конфедерације слободних синдиката, којој су присуствовали Бранко
Калајановић, Синдикат
ПТТ Србије, Драган Катић, Јединствени синдикат
Телекома Србије, Слободан Николић СО Телус, Синдиката „Телекома“ Србија,
Недељко Пановић, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Светлана
Чулина, Индустријски синдикат Србије.
Због неопходности да се обезбеди заштита здравља запослених и очување
средстава за рад, повећање продуктивности, квалитета производа и/или услуга,
мотивације за рад, задовољства запослених и на тај начин повећа квалитет
живота појединца и друштва у целини, сматрамо да је важно да се на свим
организационим нивоима Конфедерације делује кроз одборе за безбедност и
здравље на раду.
У складу са Стратегијом безбедности и здравља на раду за период 20132017. Конфедерација слободних синдиката је активно укључена у рад Савета за
безбедност и здравље на раду Републике Србије и као организација удружених
синдиката на нивоу Републике Србије, безбедност и здравље на раду види као
један од најважнијих сегмената свог деловања. Преко својих чланица
Конфедерација слободних синдиката се ангажовала да сваки колективни уговор
код послодавца неизоставно садржи поглавље у коме је дефинисана област
безбедности и здравља на раду.
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