УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА
КОЈИ СУ НОСИОЦИ ЛИЦЕНЦЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉA НА РАДУ
I. УВОД
Чланом 40. Закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС”, број 91/15), утврђено је да су правна лица и
предузетници који су носиоци лиценце за обављање послова безбедности и
здравља на раду, прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне
околине, којима је лиценца издата пре пет и више година, дужни да захтев за
обнављање лиценце, у складу са овим законом, поднесу без одлагања, а
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Правна лица и предузетници код којих од издавања лиценце није протекло
пет година дужни су да захтев за обнављање лиценце, у складу са овим законом
поднесу најкасније 30 дана пре него што се напуни пет година од дана издавања
лиценце.
У складу са чланом 28. став 7. овог закона прописано је да се лиценца за
обављање послова безбедности и здравља на раду, прегледа и провере опреме за
рад и испитивања услова радне околине може обновити на начин и под условима
под којима се издаје, односно у складу са Правилником о условима и висини
трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и
здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 112/13 и 57/14). Такође, захтев за
обнављање лиценце мора се поднети најкасније 30 дана пре истека рока важења
лиценце.

II. ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА
ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ

Правна лица и предузетници којима је издата лиценца за обављање послова
безбедности и здравља на раду пре пет и више година, односно до 13. новембра
2010. године дужни су да поднесу захтев за обнављање лиценце најкасније до 13.
децембра 2015 године.
Уз захтев за обнављање лиценце подноси се:
1) препис или оверена копија решења о упису правног лица, односно
предузетника у одговарајући регистар, који води надлежни орган;
2) препис или оверена копија уговора о раду и дипломе којом се потврђује
стручна спрема, односно уверење о специјалистичком испиту запослених из
члана 5. овог правилника;
3) доказ о радном искуству запослених из члана 5. овог правилника;
4) доказ о уплати трошкова обнављања лиценце.
Правна лица и предузетници који имају лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду могу поднети захтев за обнављање лиценце, а не
морају да имају још једног запосленог, у складу са чланом 28. став 1. Закона о
изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, односно не морају
да имају у радном односу још једног запосленог који има стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету
из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља техничкотехнолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука.
Своје пословање ова правна лица и предузетници, према члану 40. став 4.
Закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду морају да
ускладе до 13. новембра 2016. године, према одредби члана 28. став 1. овог
закона, односно да имају најмање два запослена у радном односу са
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одговарајућим степеном образовања,
одговарајућим радним искуством.

положеним

стручним

испитом

и

Правна лица и предузетници који подносе захтев за обнављање лиценце
за обављање послова безбедности и здравља на раду дужни су да испуне услове из
члана 5. Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за
обављање послова у области безбедности и здравља на рад, односно да имају
имају најмање једног запосленог у радном односу на неодређено време са
пуним радним временом са стеченим високим образовањем из поља
техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, положеним
стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду и најмање три године радног искуства на
пословима безбедности и здравља на раду, односно заштите на раду.

У ситуацији када правно лице подноси захтев за обнављање лиценце за
обављање послова безбедности и здравља на раду, а оснивач је сам обављао те
послове и нема запослено друго лице у правном лицу сматра се да не испуњава
услове за обнављање лиценце (оснивач, односно директор не може да закључи
уговор о раду са самим собом, на шта упућује и судска пракса – видети пресуду
Врховног касационог суда, Рев2 803/11 од 26.04.2012. године, Београд).
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III. ПРАВНА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ЛИЦЕНЦА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ПРОВЕРЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД И
ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ

Правна лица којима је издата лиценца за обављање послова прегледа и
испитивање опреме за рад и испитивања услова радне околине пре пет и више
година, односно до 13. новембра 2010. године дужни су да поднесу захтев за
обнављање лиценце најкасније до 13. децембра 2015. године.
Уз захтев за обнављање лиценце подноси се:
1) препис или оверену копију решења о упису правног лица у одговарајући
регистар, који води надлежни орган;
2) методологије прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова
радне околине* из члана 8. став 1. тачка 1), члана 9. став 1. тач. од 1) до 4) и члана
10. став 1. тачка 1) овог правилника, које намерава да користи;
3) доказ да по основу права својине, закупа или лизинга поседује
инструменте и уређаје, односно лабораторије за испитивања и анализе, у складу са
прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и
стандардима, које му обезбеђују да ефикасно може да примени методологију;
4) препис или оверену копију уговора о раду, дипломе којом се потврђује
стручна спрема, односно уверења о положеном специјалистичком испиту за
запослене из члана 8. став 1. тачка 2) подтач. од (1) до (4), члана 9. став 1. тачка 5)
подтач. од (1) до (4) и члана 10. став 1. тачка 2) овог правилника;
5) доказе о радном искуству за запослене из тачке 4) овог става;
6) личне податке (име, презиме и лични број – јединствени матични број
грађанина) запосленог који обавља послове одговорног лица;
7) доказ о уплати трошкова обнављања лиценце.

* Методологије морају да буду усклађене са прописима из области
безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима
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IV. ТРОШКОВИ ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Висина трошкова утврђивања испуњености прописаних услова, односно
обнављања лиценце износе, и то:
1) за лиценцу правном лицу, односно предузетнику за обављање послова
безбедности и здравља на раду - 50.000,00 динара;
2) за лиценцу правном лицу за обављање послова прегледа и провере
опреме за рад и испитивања услова радне околине - 200.000,00 динара.
Средства на име трошкова обнављања лиценце подносилац захтева уплаћује
на рачун буџета Републике Србије.
Тарифа Републичких административних такси:
Сходно одредби чл. 2. и 5. Закона о републичким административним
таксама (,,Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05,
101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,
47/13 65/13,-др. закон, 57/14-усклађ. дин изн. и 45/15- усклађ. дин изн.) приликом
подношења захтева за издавање или обнављање лиценци за обављање послова у
области безбедности и здравља на раду, подносилац захтева дужан је да
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управи за
безбедност и здравље на раду, достави доказ о уплати републичких
административних такси и то:
1. за захтев ......................................................................................... 300,00 дин.
тарифни број 1.
2. за решење по захтеву за обнављање лиценце за обављање послова у области
безбедности и здравља на раду ...................................... 720,00 дин.
тарифни број 207.
Наведене износе дужни сте уплатити на рачун:
840-742221843-57
позив на број: 97 50016
сврха уплате: Републичка административна такса,
корисник: Буџет Републике Србије
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Уплата трошкова за издавање или обнављање лиценци:
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна (,,Службени гласник РС”, бр. 104/11, 10/12,
18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 - испр.,
81/14, 117/14, 128/14, 131/14 и 32/15) у оквиру Буџета Републике Србије
дефинисан је број рачуна на који се врши уплата трошкова за издавање лиценци за
обављање послова у области безбедности и здравља на раду, и то:
840-742228843-09
За наведени рачун модел позива на број је 97, а како је дефинисани ниво
уплате 1 на општинском нивоу, позив на број се одређује из Прилога 3.
Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачун (,,Службени гласник РС”, бр. 104/11, 10/12, 18/12,
95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/2014 - испр., 81/14,
117/14, 128/14, 131/14 и 32/15) тако што се за одговарајућу Општину (са чије
територије се врши уплата трошкова) из колоне 2. Прилога 3. у колони 4. пронађе
одговарајућа шифра са контролним бројем, што уједно представља и позив на
број.

НАПОМЕНА:
Правна лица и предузетници који подносе захтев за издавање, односно
добијање лиценце дужни су да испуне услове из члана 28. Закона о изменама
и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, односно на њих се не
односи режим усклађивања пословања до 13. новембра 2016. године.
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