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 У Крагујевцу, 10. маја 2014. године основан 
је Сектор превентивног инжењеринга Уније 
послодаваца Србије, који окупља компаније које 
се баве пословима безбедности и здравља на 
раду, заштите од пожара, заштите животне 
средине и стандардизације.
 
 Као представници новооснованог Сектора 
изабрани су: 
Небојша Милетић, власник фирме „JOB“ д.o.o. из 
Београда, председник Надзорног одбора, 
Драгослав Томовић, директор фирме „TOMOVIĆ 
COM“ д.o.o. из Крагујевца, потпредседник 
Надзорног одбора, 
Петар Стојилковић, генерални менаџер Агенције 
„VIP“ из Лесковца, потпредседник Надзорног 
одбора.
 
 Сектор ће се бавити заступањем интереса 
послодавца кроз стварање одрживог развоја 
система безбедности и здравља на раду, заштите 
од пожара и заштите животне средине. Као такав, 
даваће континуирани допринос развоју струке и 
квалитета услуга из области превентивног 
инжењеринга и имплементацији превентивног 
инжењеринга као важног и неизбежног елемента 
у свим структурама и области рада. Сектор ће 
спроводити активности на унапређењу рада 
лиценцираних фирми, кроз учествовање у 
доношењу Закона и подзаконских прописа, 
организовање стручних обука, како за чланове 
удружења у циљу стварања високих 
компетенција код пружаоца услуга, тако и за све 
заинтересоване послодавце у циљу подизања 
свести да те компетенције препознају.  

 Следећа активност сектора ће бити 
анализа примене прописа у Србији из области 

1) Сектор је добровољно, независно и 
непрофитно удружење послодаваца које штити и 
брани интересе својих чланова, нарочито на 
подручју:
- Посвећености и заступању интереса 
послодаваца, кроз стварање одрживог развоја 
система безбедности и здравља на раду, заштите 
од пожара и заштите животне средине.
- Континуирани допринос развоју струке и 
квалитета услуга из области превентивног 
инжењеринга.
- Организовање стручних обука за чланове 
удружења и све заинтересоване послодавце, у 
циљу стварања високих компетенција код 
пружаоца услуга, и подизања свести код 
послодаваца да те компетенције препознају и 
разумеју.
- Остваривање међународне сарадња са свим 
релевантним организацијама, удружењима и 
институцијама у ближем и ширем окружењу, а 
које могу да допринесу размени знања, 
искустава и конкретних алата за унапређење 
система.
- Имплементација превентивног инжењеринга 
као важног и неизбежног елемента у свим 
структурама области рада.
- Учествовање у доношењу Закона и 
подзаконских прописа.
- Укључивање свих релевантних научних и 
стручних институција у рад, као и формирање 
експертских група за реализацију оперативних 
циљева.
- Унапређење рада лиценцираних односно 
овлашћених правних лица или предузетника.

-   Проналажење ефикасних начина комуникације 
и информисања, чиме ће се систем превентивног 
инжењеринга приближити заинтересованим 
странама, тако да буде употребљив и 
сврсисходан.
2) Организација, деловање и Статут Сектора 
темеље се начелима демократског заступања и 
демократског исказивања воље послодаваца - 
чланова Сектора.
3) У свом деловању Сектор промовише идеје 
привредне слободе и социјалне правде.
4) Сектор је социјални партнер и противтежа 
удружењима радника у склопу слободног 
привредног и демократског друштвеног система.
5) У односу са синдикатима и другим 
удружењима радника, Сектор ради на остварењу 
трајних и стабилних добрих односа, утемељених 
на узајамном уважавању интереса и поштовања 
права.
6) Сектор ради на успостављању и очувању 
социјалног мира, као трајне претпоставке 
стабилних услова пословања.

Како би смо остварили своје зацртане циљеве, 
позивамо све заинтересоване стране да нам се 
придруже и дају свој допринос унапређењу 
система безбедности и здравља на раду, заштите 
од пожара, заштите животне средине и 
стандардизације.

Циљеви сектора
превентивног инжењеринга


