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Uprava za zdravlje i bezbednost na radu 

 
 

 

 

Svakog dana radnici se povređuju na poslu. Ali, da li ste znali da i vi i vaš poslodavac imate ulogu 

u tome da vaš posao bude bezbedan? Moguće je da od dolaska na Maltu radite posao na koji 

niste navikli ili možda koristite alate ili mašine koje nikada ranije niste koristili. Posao koji sada 

radite je možda potpuno drugačiji od posla koji ste imali u svojoj zemlji. 

 

Na Malti, glavni zakon koji štiti ljude na radu zove se Zakon o zaštiti zdravlja i bezbednosti na 

radu. Ovaj zakon i drugi propisi su tu da pomognu da radna mesta budu bezbednija i da radnicima 

pruže osnovna prava (i dužnosti) kako bi bili bezbedni na poslu.
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Koga pokriva OHSA zakon? 
 

SVE radnike na SVIM radnim mestima na Malti i Gozu. 

 
To znači da su, osim radnika sa punim i nepunim radnim vremenom, 

zaštićena i sva druga lica koja obavljaju posao (čak i po nekoliko sati). 

Takođe uključuje sva radna mesta, tako da su zaštićeni i domaći radnici i 

negovatelji. 

 
Kako se možete povrediti ili razboleti na poslu? 

 
Postoji mnogo načina kako se možete povrediti ili razboleti na poslu. Veoma je važno zapamtiti da ako 

postoji opasnost (rizik), postoji i mogućnost povrede ili bolesti. 

 

Neki primeri uključuju rad na visini bez zaštite, obavljanje posla za koji niste obučeni, rad sa novim 

mašinama ili alatima, klizanje na mokrim ili klizavim podovima, podizanje teških stvari i rad sa 

hemikalijama bez potrebne zaštite. Naravno, ima još mnogo primera. 

 

Šta bi moj poslodavac trebalo da radi? 
 

Po zakonu, svi poslodavci moraju da čuvaju zdravlje i bezbednost svih radnika u svakom trenutku. 

Štaviše, vaš poslodavac mora obavljati sledeće: 

 

 
• Pružiti vam sve informacije, nadzor i obuku da bi 

zaštitio vaše zdravlje i osigurao bezbednost na poslu. 
 

• Informisati vas o svim opasnostima na radnom mestu 

i preduzeti sve potrebne mere predostrožnosti da vas 

zaštiti. 
 

• Uveriti se da su postavljene procedure bezbednog rada i da se one poštuju. 
 

• Dati vam ličnu zaštitnu opremu (kao što su pojasevi, kacige, rukavice, štitnici za uši) besplatno kada 
je potrebno. 

 

• Uveriti se da se mašine, alati i lična zaštitna oprema pravilno koriste. 
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• Uveriti se da je sva bezbednosna oprema u dobrom 

stanju i da se redovno održava. Ovo važi i za ličnu zaštitnu 

opremu i zaštitne štitnike na alatima i mašinama. 

• Sarađivati sa predstavnicima za zdravlje i bezbednost 

radnika koje biraju sami radnici. 

• Obezbediti adekvatne objekte (kao što su toaleti itd). 

• Preduzeti mere da ograniči ili izbegne potrebu za ručnim 

rukovanjem teretom koji može da dovede do povrede. 

• Obezbediti pristup prvoj pomoći. 

• Informisati vas o svim naredbama ili izveštajima o nadzoru koji se odnose na zdravlje i 

bezbednost koje izdaje Uprava za zdravlje i bezbednost. 

• Ne sme vas otpustiti zbog odbijanja nebezbednog rada. 

 

 Koje odgovornosti imam? 

 
Kao radnik, imate i obaveze koje se odnose na zdravlje i bezbednost na radu. U stvari, trebalo bi da: 

 

• Prvenstveno vodite računa o svom zdravlju i bezbednosti i o zdravlju drugih koji mogu biti 

pogođeni radom koji obavljate. 
 

• Koristite bezbednosnu opremu (i ličnu i onu za  

mašine i alate ) koje vam poslodavac naloži da 

koristite. 

 

• Sarađujete sa poslodavcem, predstavnikom za 

zdravlje i bezbednost i supervizorom (na 

gradilištima) u vezi sa stvarima koje se odnose na 

zdravlje i bezbednost. 

 

• Prijavite svom poslodavcu ili supervizoru neispravnu opremu, mašinu ili bilo koji drugi 

problem sa bezbednošću. 
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• Nemojte koristiti opremu ili mašine koji mogu da povrede vas ili druge radnike. 

• Ponašajte se odgovorno na radnom mestu. 

• Prijavite ozbiljnu opasnost i kršenja OHSA zakona poslodavcu ili supervizoru. 

 
Koja zakonska prava imam? 

 
U okviru OHSA zakona, imate sledeća prava: 

 
• Da budete upoznati sa svim rizicima po zdravlje i bezbednost na radnom mestu. 

• Da doprinesete bezbednom i zdravom radnom okruženju. 

• Da odbijete nebezbedan posao. 

• Da budete u mogućnosti da radite na bezbednom i zdravom radnom mestu, bez straha od nasilja ili 
uznemiravanja. 

 

Gde mogu da dobijem više informacija? 

 
Možete kontaktirati Upravu za zdravlje i bezbednost na radu (OHSA) u vezi sa svim nedoumicama i 

upitima koje imate o zdravlju i bezbednosti na radnom mestu. Budite sigurni u potpunu poverljivost – 

ne informišemo poslodavce o tome ko bi hteo da podnese žalbu ili ko je od nas zatražio bilo kakvo 

istraživanje. Štaviše, možete nas kontaktirati i na anoniman način. 

 

 
 

Kako da kontaktiram OHSA? 

 
OHSA možete kontaktirati na više načina. 

 
Adresa:  17, Triq Edgar Ferro, Pietá PTA 1533, Malta.  

Tel.:  21247677 

Posle radnog vremena i u hitnim slučajevima: 99496786  

Imejl: ohsa@gov.mt 

Facebook: OHSA Malta 

Preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju BSafe@Work 
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