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УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

 

 

У складу са одредбама члана 60. Закона о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15), Управа за безбедност и 

здравље на раду (у даљем тексту: Управа) у саставу Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије има основну 

обавезу да се стара о хармонизацији – усаглашавању прописа са прописима ЕУ 

и МОР-а, организује полагање стручних испита, прикупља и анализира податке 

о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и 

појавама које утичу на здравље запослених, врши надзор над радом правних 

лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припрема предлоге 

решења за издавање и одузимање лиценци, организује саветовања, врши 

едукацију запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, 

инспектора и др., објављује различите материјале и информише јавност о стању 

у области безбедности и здравља на раду, подстиче образовање и развијање 

културе рада у области безбедности и здравља на раду и стара се о додели 

националних признања у области безбедности и здравља на раду. 

 Управу чине Одсек за  припрему прописа и  стручно-оперативне послове 

и Група за студијско-аналитичке послове, са директором, 8 државних 

службеника и 1 намештеником. Од укупног броја извршилаца у Управи 

запослено је 8 државних службеника са високом школском спремом, 

различитих профила (2 дипл. правника и  6 дипл. инжењера).    

 

 

I  ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ 
 

1.1. Акти које је донело Министарство 
 

У 2015. години припремљени су и донети следећи прописи: 

 

1. Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, број 

78/15); 

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини 

трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и 

здравља на раду („Службени гласник РС”, број 102/15); 

3. Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у 

области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, број 102/15); 

4. Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу 

градилишта („Службени гласник РС”, број 102/15); 

5. Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку 

процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, 

број 102/15); 

6. Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС”, 

број 102/15); 
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7. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању електромагнетском пољу („Службени гласник РС”, број 111/15); 

8. Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини 

трошкова, припреме и полагања стручног испита за обављање послова 

координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова 

координатора за извођење радова („Службени гласник РС”, број 111/15); 

9. Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини 

трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и 

здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, број 

111/15). 

 

1.2. Акти које је донела Влада 

 

1. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

азбесту („Службени гласник РС”, број 108/15). 

 

1.3. Акти које је донела Народна скупштина 
 

1. Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС”, број 91/15). 

 

1.4. Други Акти 

 

1. Решење о разрешењу и именовању председника Савета за безбедност и 

здравље на раду  („Службеном гласнику РС”, број 93/15). 

 

 

1.5. Акти у фази израде 

 

 1. Предлог правилника o изменама и допунама Правилника о садржају и 

начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном 

обољењу и обољењу у вези са радом; 

 2. Предлог правилника о садржини и изгледу Националних признања; 

 3. Предлог упутства о радним местима на којима се обављају послови 

при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или 

материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета. 

 

 

II  АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ 

 

2.1.Управа за безбедност и здравље на раду 

 

 На основу одредбе члана 7. Правилника о садржају и начину издавања 

обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у 

вези са радом („Службени гласник РС”, бр. 72/06 и 84/06), послодавци  су 

доставили Управи укупно 7.995 извештаја о повредама на раду и 

професионалним обољењима. Од укупног броја достављених извештаја 7.991 

извештаја су о повредама на раду, 3 извештаја су о професионалним обољењима 

и 1 извештај је о обољењима у вези са радом, што је приказано у Табели 1. 
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Табела 1 

Повреде на раду 7.991 

Професионална обољења 3 

Обољења у вези са радом 1 

Укупно: 7.995 

 

           Од укупног броја достављених извештаја о повредама на раду, број 

повреда према тежини повреде, приказан је у Табели 2. 

 

Табела 2 

Смртне повреде на раду 5 

Тешке повреде на раду 724 

Тешке повреде (при доласку, одласку са посла) 452 

Лаке повреде  6.810 

Укупно: 7.991 

 

Извршена је анализа података из обрасца Извештаја о повреди на раду 

(образац 1). Анализирани су подаци који се односе на смртне и тешке повреде 

на раду које су се догодиле на радном месту под непосредном или посредном 

контролом послодавца.  

    Управа је извршила анализу укупно 729 повреда на раду (5 смртних и 

724 тешких повреда на раду) које су се догодиле у 2015. години на радном 

месту. Тешке повреде које су се догодиле при доласку и одласку са посла нису 

предмет ове анализе. 

Подаци су анализирани и приказани табеларно и графички према 

следећим категоријама: 

 

1)  Претежна делатност послодавца;  

2)  Број запослених код послодавца; 

3)  Извор повреде; 

4)  Узрок повреде; 

5)  Природа повреде; 

6)  Повређени део тела; 

7)  Дан у седмици када се догодила повреда; 

8)  Старосна доб повређеног/е у тренутку када је претрпео повреду на 

раду; 

9)  Пол повређеног/е. 

 

 

1) Преглед повреда на раду према претежним делатностима 

 

У 2015. години број тешких и смртних повреда на раду према претежној 

делатности послодавца  приказан је у Табели 3. 

 

Табела 3. 

претежна делатност број повреда % 

01-индустрија и рударство 272 37.31

02-пољопривреда 19 2.61

03-шумарство 12 1.65
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04-водопривреда 3 0.41

05-грађевинарство 18 2.47

06-саобраћај и везе 49 6.72

07-трговина 45 6.17

08-угоститељство и туризам 6 0.82

09-занатске и личне услуге 4 0.55

10-стамбено комунална делатност 43 5.90

11-финансијске, техничке и пословне услуге 48 6.58

12-образовање, наука, култура и информације 40 5.49

13-здравствена и социјална заштита 86 11.80

14-заједнице, фондови и пословне организације 10 1.37

15-остало 46 6.31

16-без података 28 3.84

 Укупно: 729 100.00

 

Претежна делатност

01-индустрија и 

рударство

37,31%

13-здравствена и 

социјална 

заштита

11,80%

12-образовање, 

наука, култура и 

информације

5,49%

10-стамбено 

комунална 

делатност

5,90%

06-саобраћај и 

везе

6,72%
07-трговина

6,17%

 
 

 

Највећи број повреда на раду забележен је у делатностима  индустријe и 

рударствa (37,31%), здравствене и социјалне заштите (11,80%) и саобраћаја и 

веза (6,72%). Као и претходних година највећи број смртних и тешких повреда 

на раду се догодио у делатности индустрија и рударство. Подаци су наведени у 

Табели 3. 

 

 

2) Преглед повреда према броју запослених код послодавца 

 

Број повреда на раду према броју запослених код послодавца приказан је у 

Табели 4. 

 

Табела 4. 

Број запослених број % 

<10 7 0.96

10-50 64 8.78
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50-100 56 7.68

100-500 227 31.14

>500 299 41.02

без података 76 10.43

Укупно: 729 100.00

 

Према анализи повреда на раду у односу на број запослених код 

послодаваца уочава се да се највећи број повреда у 2015. години догодио код 

оних послодаваца који запошљавају више од 500 запослених (41,02%), као и код 

послодаваца који имају од 100-500 запослених (31,14%).  

 

Број запослених

<10

0,96%

10-50

8,78%

50-100

7,68%

100-500

31,14%

>500

41,02%

 
 

 

3) Преглед повреда на раду према извору повреде 

 

Анализа тешких и смртних повреда према извору повреда дата је у 

Табели 5. Повреде на раду најчешће се дешавају при кретању запослених у 

објектима где се обавља рад(клизање, саплитање и сл.), помоћним просторијама 

(34,29%), као и приликом употребе алата при обављању посла (27,57%) и при 

коришћењу машина и уређаја (12,62%), што је приказано у Табели 5. 

 

Табела 5. 

Извор повреде број % 

1. Постројења 1 0.14

1.1 Технолошка постројења 1 0.14

2. Машине и уређаји 92 12.62

2.1  Машине и уређаји за механичку и топлотну 

обраду метала 3 0.41

2.2  Машине и уређаји за сечење шума 7 0.96

2.3  Пољопривредне машине и уређаји 3 0.41

2.4  Машине и уређаји за израду гуме и гумених 

производа 1 0.14
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2.5 Mашине и уређаји за производњу прехрамбених 

производа и пића 8 1.10

2.6 Машине и уређаји за производњу дувана 2 0.27

2.7 Остала наведена постројења, машине и уређаји 68 9.33

3. Превозна средства 46 6.31

3.1  Превозна средства железничког саобраћаја 2 0.27

3.2  Превозна средства друмског саобраћаја 43 5.90

3.3  Превозна средства авио саобраћаја 1 0.14

4. Транспортна средства 8 1.10

4.1  Средства за хоризонтални пренос терета 

(виљушкари, електроколица) 3 0.41

4.2 Покретне рампе и летве 1 0.14

5. Скеле 4 0.55

6. Алат 201 27.57

6.1 Алат на механички погон 10 1.37

6.2  Ручни алат 15 2.06

6.3 Остала (средства) опрема 176 24.14

7. Извори зависно од процеса рада 50 6.86

7.1 Хемијске штетности 1 0.14

7.2 Други извори зависно од процеса рада 49 6.72

8.Објекти 250 34.29

8.1  Објекти намењени за рад са пратећим објектима 2 0.27

8.2  Просторије и површине за кретање особа на 

раду 72 9.88

8.3  Помоћне просторије и њихове инсталације и 

уређаји 4 0.55

8.4  Простори и површине изван објеката у којима 

се обавља рад 25 3.43

8.5  Други извори у зависности од радне околине 147 20.16

9. Остали извори повреда запослених 10 1.37

9.1 Животиње 1 0.14

9.2  Други учесници који се појављују као извори 

повреда запослених 9 1.23

10. Остали извори повреда запослених на раду 

који нису обухваћени претходно наведеним 51 7.00

11. Без података 20 2.74

12. Укупно 729 100.00
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4) Преглед повреда на раду према узроку повреде 

 

Као најчешћи узрок повреда на раду уочава се непримењивање посебних 

правила безбедности на раду (33,20%), затим замор запосленог због тешког и 

прековременог рада, недовољног одмора и неисправност, клизавост и 

закрченост пролаза и површина с којих се обавља рад (10,56%), што је 

приказано у Табели 6. 

 

Табела 6. 

Узрок повреде број % 

1. Неисправност средстава за рад 10 1.37

2. Неисправност, клизавост и закрченост пролаза и 

површина с којих се обавља рад 77 10.56

3. Смањење посебног услова запосленог у погледу 

психофизичке и психичке способности 7 0.96

4. Извођење радне операције на начин противан 

правилима безбедности на раду 156 21.40

5. Извођење радне операције без употребе 

одговарајућег средства и опреме за личну заштиту 

на раду или неисправног личног заштитног 

средства 19 2.61

6. Замор запосленог због тешког и прековременог 

рада, недовољног одмора и сл. 129 17.70

7. Лоша организација рада 2 0.27

8. Непримењена посебна правила безбедности на 

раду 242 33.20

9. Противправно деловање трећег лица 34 4.66

10. Виша сила 15 2.06

11. Без података 38 5.21

Укупно: 729 100.00

 

 

5) Преглед повреда на раду према природи повреде 

 

Према природи повреда на раду које су се догодиле, најчешће повреде су 

преломи (70,92%), остале ране (5,76%) и ишчашења (5,21%),  што је приказано у 

Табели 7. 

 

Табела 7. 

Природа повреде број % 

1.  прелом 517 70.92

2.   ишчашење 38 5.21

3.   угануће и натегнуће 6 0.82

4.  остале ране 42 5.76

5.   површинска повреда 22 3.02
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6.   контузија и нагњечење 8 1.10

7.  опекотина 2 0.27

8.   унутрашње повреде 16 2.19

9.   смрт, удар или опекотина услед дејства ел.енергије 5 0.69

10.  вишеструка повреда разне природе 4 0.55

11. акутно тровање 1 0.14

11.  остало 40 5.49

12.  без података 28 3.84

Укупно: 729 100.00

 

Природа повреде

8.   унутрашње 

повреде

2,19%

4.  остале ране

5,76%

5.   површинска 

повреда

3,02%

9.   смрт, удар 

или опекотина 

услед дејства 

ел.енергије

0,69%

2.   ишчашење

5,21%

1.  прелом

70,92%

 
 

 

6) Преглед повреда на раду према повређеном делу тела - Табела 8. 

Повреда на раду према повређеном делу тела  број % 

1. Глава 38 5.21

1.1 глава 17 2.33

1.2 део главе који није наведен 4 0.55

1.3 вишеструка повреда главе 1 0.14

1.4 oко 7 0.96

1.5 ухо 1 0.14

1.6 нос 6 0.82

1.7 уста 2 0.27

2. Тело 53 7.27

2.1 леђа 3 0.41

2.2 грудни кош 16 2.19

2.3 карлица 1 0.14

2.4 стомак 4 0.55

2.4 повреда трупа која није наведена 13 1.78

2.5 вишеструка повреда трупа 9 1.23

2.6 вишеструка повреда тела 7 0.96
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3. Рука 369 50.62

3.1 прсти руке 145 19.89

3.2 шака 122 16.74

3.3 подлактица 29 3.98

3.4 лакат 24 3.29

3.5 надлактица 7 0.96

3.6 раме 39 5.35

3.7 вишеструка повреда руке 3 0.41

4. Нога 226 31.00

4.1 надколеница 10 1.37

4.2 колено 19 2.61

4.3 потколеница 29 3.98

4.4 скочни зглоб 63 8.64

4.5 стопало 84 11.52

4.6 прсти ноге 21 2.88

5. Респираторни систем 1 0.14

6. Остало 6 0.82

7. Без података 36 4.94

Укупно: 729 100.00

 

Повређени део тела

6. Остало

0,82%

1. Глава

5,21%

3. Рука

50,62%

2. Тело

7,27%

4. Нога

31,00%

 
 

7) Преглед повреда на раду према дану у седмици 

 

Највећи број повреда на раду догодио се током понедељка (18,52%) и 

петка (17,70%), а најмањи у данима викенда субота (7,54%) и недеља (7,41%), 

што је приказано у Табели 9. 

 

Табела 9. 

Дан у седмици број % 

понедељак 135 18.52

уторак 108 14.81
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среда 104 14.27

четвртак 121 16.60

петак 129 17.70

субота 55 7.54

недеља 54 7.41

Без податка 23 3.16

Укупно: 729 100.00

 

 

Дан у седмици

недеља

7,41%субота

7,54%

петак

17,70%

четвртак

16,60%
среда

14,27%

уторак

14,81%

понедељак

18,52%

 
 

8) Преглед повреда на раду према старосној доби повређеног-е у 

тренутку када је претрпео-ла повреду 

 

Према старосној доби повређеног највећи број повреда на раду, односно 

(48,97%) повреда на раду забележен је код запослених у старосном добу од 30 

до 49 година, што је приказано у Табели 10.   

 

Табела 10. 

Старосна доб повређеног број % 

млађи од 18 0 0

од 18 до 24 39 5.35

од 25 до 29 65 8.92

од 30 до 49 357 48.97

старији од 50 246 33.74

без података 22 3.02

Укупно: 729 100.00
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Старосна доб

млађи од 18

0%

од 18 до 24

5,35%

од 25 до 29

8,92%старији од 50

34,74%

од 30 до 49

48,97%

 
 

 

 

    9) Преглед повреда на раду према полу   

 

Када се анализира учесталост јављања повреда на раду у односу на пол 

повређених може се констатовати да се мушкарци значајно више повређују, 

(73,11%) што је приказано у Табели 11. 

 

Табела 11. 

Пол повређеног-е број % 

Мушкарци 533 73.11

Жене 174 23.87

Без података 22 3.02

Укупно 729 100.00

 

Пол повређеног-е

Жене

23,87%

Мушкарци

73,11%
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2.2. Републички фонд за здравствено осигурање 

 

У Табели број 2.2.1. приказани су подаци Републичког фонда за 

здравствено осигурање о покренутим поступцима накнаде штете повреда на 

раду за период од 01.01-31.12.2015. године. 

 

Табела 2.2.1. 
Редни 

број 

Орг.јединица Укупно Судским 

путем 

Мирним 

путем 

Наплаћено Остало за 

наплату 

1. Суботица 0 0 0 0 0 

2. Зрењанин 0 0 0 0 0 

3. Кикинда 2 1 1 646.594,90 0 

4. Панчево 0 0 0 0 0 

5. Сомбор 0 0 0 0 0 

6. Нови Сад 5 0 5 528.891,37 414.079,49 

7. С.Митровица 0 0 0 0 0 

8. Шабац 6 3 3 277.548,39 882.621,39 

9. Ваљево 0 0 0 0 0 

10. Смедерево 0 0 0 0 0 

11. Пожаревац 52 2 50 / 167.836.60 

12. Крагујевац 13 7 6 556.798,03 79.461,01 

13. Јагодина 8 1 7 419.416,18 47.915,57 

14. Бор 0 0 0 0 0 

15. Зајечар 7 0 7 60.509,75 194.089,99 

16. Ужице 4 3 1 36.255,00 4.068.602,00 

17. Чачак 6 1 5 299.495,63 430.112,14 

18. Краљево 12 4 8 446.350,43 1.534.172,21 

19. Крушевац 2 0 2 0 376.604,81 

20. Ниш 0 0 0 0 0 

21. Прокупље 0 0 0 0 0 

22. Пирот 0 0 0 0 0 

23. Лесковац 3 2 1 236.011,00 1.258.842,00 

24. Врање 0 0 0 0 0 

25. Грачаница 0 0 0 0 0 

26. Гњилане 0 0 0 0 0 

27. Кос.Митровица 0 0 0 0 0 

28. Београд 0 0 0 0 0 

29. Нови Пазар 6 0 6 169.518,00 105.161,00 

30. Покрајински фонд 0 0 0 0 0 

31. Дирекција 0 0 0 0 0 

Укупно: 126 24 102 3.677.188,30 9.578.497,90 

 

2.3. Инспекторат за рад 

 

У периоду јануар – децембар 2015. године, инспектори рада су извршили 

947 инспекцијских надзора поводом смртних, тешких са смртним, тешких, 

колективних и лаких повреда на раду и то: 

- 24 надзора поводом смртних повреда на раду; 

- 14 надзора поводом тешких повреда на раду са смртним исходом; 

- 780 надзора поводом тешких повреда на раду; 

- 18 надзора поводом колективних повреда на раду; 

- 111 надзора поводом лаких повреда на раду. 
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2.4. Кривични поступак 

 

У  2015. години о броју кривичних пријава поднетих тужилаштвима на 

територији Републике Србије за непредузимање мера безбедности и здравља на 

раду услед којих је дошло до смртних, тешких и колективних повреда на раду, 

као и о исходима поступака по наведеним пријавама, Републичко јавно 

тужилаштво извршило је анализу кривичних дела из чл.169.КЗ, 280.КЗ и 281.КЗ, 

процесуираних у свим тужилаштвима на територији Републике Србије и то: 

- за кривично дело из члана 169. Кривичног законика примљено је 

укупно је  кривичних пријава против пет лица. Од овог броја, према једном лицу 

захтевано је прикупљање потребних обавештења. Против два лица кривичне 

пријаве су одбачене, а против два лица се спроводе доказне радње;  

- за кривично дело из члана 280. Кривичног законика пријављено је 

тринаест лица. Против осам лица у току је прикупљање потребних обавештења. 

Против четири лица су кривичне пријаве одбачене, а против једног лица се 

спроводе доказне радње; 

- за кривично дело из члана 281. Кривичног законика пријављено је 

једанаест лица. Против четири лица је захтевано прикупљање потребних 

обавештења. Кривичне пријаве против пет лица су одбачене а против два лица 

се спроводе доказне радње. 

 

 

2.5. Прекршајни поступак 

 

У табели 2.5.1 приказани су подаци Министарства правде о броју 

поднетих захтева за покретање прекршајних поступака у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) и 

Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13), броју решених 

предмета по основу поднетих захтева и изреченим новчаним казнама, и то: број 

поднетих захтева је 1.045, број решених предмета је 521, број изречених 

санкција у висини новчане казне по Закону о безбедности и здрављу на раду је 

85, број изречених санкција у висини новчане казне по Закону о прекршајима је 

233 и број предмета решених на други начин по Закону о прекршајима 

(опомена, одбачај захтева, обустава, окривљени ослобођен одговорности) је 203.  
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Табела 2.5.1 

Редни број Прекршајни суд Број поднетих 

захтева 

Број решених 

предмета 

Изречене 

санкција у 

висини новчане 

казне по Закону 

о безбедности и 

здрављу на раду 

Изречене 

санкција у 

висини новчане 

казне по Закону 

о прекршајима 

Решено на други 

начин по Закону 

о прекршајима 

(опомена, 

одбачај захтева, 

обустава, 

окривљени 

ослобођен 

одговорности) 

1. Аранђеловац 10 12 1 7 2 

2. Бачка Паланка 9 8 2 5 1 

3. Београд 200 84 19 24 41 

4. Бечеј 4 9 1 6 2 

5. Ваљево 26 6 0 6 0 

6. Врање 20 13 1 0 12 

7. Вршац 7 6 2 0 4 

8. Горњи Милановац 1     

9. Зајечар 34 16 0 7 9 

10. Зрењанин 12 3  2 1 

11. Јагодина 12 8 4 2 2 

12. Кикинда 10 28 0 13 15 

13. Косовска Митровица 3 0 0 0 0 

14. Крагујевац 0 0 0 0 0 

15. Краљево 27 14 7 1 6 

16. Крушевац 76 16 0 15 1 
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17. Лазаревац 3 3 2 1 0 

18. Лесковац 24 10 1 8 1 

19. Лозница 35 17 4 7 6 

20. Младеновац 16 8 0 4 4 

21. Неготин 1 1 0 1 1 

22 Ниш 37 4 2 0 2 

23. Нови Пазар 45 27 4 19 4 

24. Нови Сад 54 11 2 3 6 

25. Обреновац 3 10 5 3 2 

26. Панчево 17 19 5 0 14 

27. Параћин 0 0 0 0 0 

28. Пирот 97 55 1 48 6 

29. Пожаревац 16 5 1 3 1 

30 Пожега 5 3 2 1 0 

31. Прешево 0 0 0 0 0 

32. Пријепоље 3 0 0 0 0 

33. Прокупље 9 2 0 2 0 

34. Рашка 10 3   3 

35. Рума 56 18 13 1 4 

36. Сента 15 6 0 6 0 

37. Сјеница 0 0 0 0 0 

38. Смедерево 14 5 5 0 0 

39. Сомбор 4 1 1 0 0 

40. Сремска Митровица 33 11 0 11 4 

41. Суботица 18 1 0 1 0 

42. Трстеник 11 6 0 6 0 

43. Ужице 12 2 0 1 1 
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44. Чачак 3 1 0 0 1 

45. Шабац 53 66 0 19 47 

УКУПНО: 1045 521 85 233 203 
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III ОБАВЉЕНИ ПОСЛОВИ УПРАВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

3.1. Стручни испити 

 

3.1.1. Стручни испити за обављање послова безбедности и здравља 

на раду и послова одговорног лица 

 

У складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова 

полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду 

и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/17, 126/14 и 

111/15), Управа је у 2015. години организовала полагање стручног испита за 

укупно 659 кандидата. Од укупног броја пријављених кандидата, испит је са 

успехом положило 426 (60,25%) кандидата. 

  Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду укупно је полагало 659 кандидата, од којих је 

412 кандидата положило испит у целости што износи (62,51%), (Табела 3.1.1.).  

Укупан број пријава за полагање стручног испита за обављање послова 

безбедности и здравља на раду је 919. 

 

Табела 3.1.1. 

Број кандидата Број приступања 

полагању испита 

Број кандидата 

који је положио 

испит 

Проценат (колона 

3 у односу колона 

1)  

(1) (2) (3) (4) 

659 707 412 62,51 

 

У табели 3.1.2. приказан је број кандидата који је изашао на стручни 

испит за обављање послова безбедности и здравља на раду према степену 

стручне спреме пријављеног кандидата. 

 

Табела 3.1.2. 

Ред.бр. Степен 

стручне 

спреме 

Број 

кандидата 

Број 

приступања 

полагању 

испита 

Број 

кандидата 

који је 

положио 

испит 

Проценат 

(Колона 5 у 

односу на 

колону 3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 3 14 16 7 50,00 

2 4 78 80 40 51,28 

3 5 8 8 1 12,50 

4 6 123 144 80 65,04 

5 7 427 450 276 64,64 

6 8 9 9 8 88,89 

Укупно: -  659 707 412 62,51 
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Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова 

прегледа и провере опреме за рад укупно је полагало 9 кандидата. Број 

кандидата који је са успехом положио стручни испит је 8 (88,88%). 

Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова 

испитивања услова радне околине успешно је положило свих 6 пријављених 

кандидата (100%). 

 

3.1.2. Стручни испит за обављање послова координатора за израду 

пројекта и стручни испит за обављање послова координатора за извођење 

радова 

 

У складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова 

припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за 

израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за 

извођење радова („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 57/14 и 111/15), Управа је 

у 2015. години организовала припрему за полагање стручних испита за укупно 

92 кандидата. За полагање ових стручних испита укупно се пријавило 155 

кандидата., а испит је са успехом положило укупно 102 кандидата (65,80%). 

Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта је 

положило 36 кандидата.  

Стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова је 

положило 66 кандидата.  

 

3.2. Лиценце у области безбедности и здравља на раду 

 

У Табели 3.2.1. је приказан број издатих лиценци у 2015. години. 

 

Табела 3.2.1 

Редни 

број 
Назив лиценце 

Број издатих 

лиценци 

 1.  Лиценца за обављање послова безбедности  

 и здравља на раду 32 

 2.  Лиценца за обављање послова прегледа  

 и провере опреме за рад 2 

 3.  Лиценца за обављање послова испитивања  

 услова радне околине - 

 4.  Лиценца за обављање послова испитивања  

 услова радне околине-биолошке штетности - 

 5.  Лиценца за обављање послова одговорног лица  

 за преглед и проверу опреме за рад 7 

 6.  Лиценца за обављање послова одговорног лица  

 за испитивање услова радне околине 12 

 7.  Укупно: 53 
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У 2015. години Управа је 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, 57/14 и 102/15) издала 

укупно 53 лиценце.  

Управа је у 2015. години обавила укупно 44 надзора над радом правних 

лица и предузетника којима су издате лиценце за обављање послова 

безбедности и здравља на раду.  

С тим у вези, одузето је 7 лиценци правним лицима и предузетницима за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

  

3.3. Мишљења  
 

У 2015. години Управа је издала 56 мишљења за примену прописа у 

области безбедности и здравља на раду и 115 мишљења о предлозима других 

прописа (предлога, закључака и извештаја и др.). 

Мишљења су дата и на предлоге колективних уговора, и то: 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној 

делатности града Београда, Колективни уговор за „Железнице Србије” а.д., 

Колективни уговор за ЈП „Србијагас” Нови Сад, Колективни уговор за ЈП 

„Транснафта” Панчево, Колективни уговор за А.Д. „Аеродром Никола Тесла” 

Београд, Колективни уговор за Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање, Колективни уговор за ЈП „Електромрежа Србије” Београд, Посебан 

колективни уговор за јавно водопривредно предузеће „Србија воде”, Посебан 

колективни уговор предшколских установа града Београда, Посебни колективни 

уговор за ЈКП града Панчева, Колективни уговор за ЈП „Завод за уџбенике” 

Београд, Колективни уговор „Склоништа”, Колективни уговор ЈП „Скијалишта 

Србије”, Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији, 

Посебан колективни уговор за ЈП ЕПС, Колективни уговор ПСС Краљево, 

Посебан колективни уговор за државне органе, Посебан колективни уговор за 

високо образовање, Колективни уговор за за ЈП за подземну експлоатацију угља 

и Посебан колективни уговор за јавна предузећа у Чачку.   

Такође, у извештајном периоду обрађено је 24 мишљења у вези са 

програмима оспособљавања особа са инвалидитетом у складу са чланом 15. 

Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13). 

 

 

3.4. Едукација у области безбедности и здравља на раду 

 

У циљу смањења броја повреда на раду и професионалних болести 

Управа је у сарадњи са социјалним партнерима извршила едукацију запослених, 

послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду и других учесника у систему 

безбедности и здравља на раду о примени Закона и подзаконских прописа који 

обезбеђују функционисање система, а посебно Уредбе о безбедности и здрављу 

на раду на привременим или покретним градилиштима. У оквиру едукација 

посебна пажња је била посвећена Закону о изменама и допунама Закона о 

безбедности и здравља на раду и тим поводом одржано је низ семинара, 

радионица, панел дискусија, и то: 
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- 22-23.01.2015. године, семинар „Управљање, развој знања и трансфер 

добре праксе у домену биолошке сигурности, безбедности и биоризика“, 

Београд, у организацији Универзитета одбране у Београду и Европског центра 

за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, у сарадњи са 

Међународним центром за безбедносне студије Универзитета у Инсубрији, 

Комо, Италија;   

- 12-13.02.2015. године семинар „Обавезе произвођача, увозника и 

корисника опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду” у 

организацији Међународног института за примењено управљање знањем из 

Новог Сада”, Београд; 

- 18.02. 2015. године, панел дискусија у организацији Уније послодаваца 

Србије „Друштвено одговорно пословање за све-ДОП за СВЕ'', Београд; 

- 23-26.02.2015. године радионица у оквиру твининг пројекта 

„Унапређење социјалног дијалога”, Београд; 

- 26-27.02.2015. године, „Регионални форум размене информација у 

области безбедности и здравља на раду Београд”, у организацији Европског 

синдикалног института и УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савеза самосталних 

синдиката Србије, Београд; 

- 03.03.2015. године, „Дан Факултета заштите на раду у Нишу”,Ниш; 

- 04.03.2015. године, форум у области безбедности и здравља на раду на 

тему: „Проблеми у пракси примене прописа у области безбедности и здравља на 

раду и поступања по решењима инспектора рада” Техпро, Београд; 

- 05.03.2015. године „Примена Уредбе о безбедности и здрављу на раду 

на привременим или покретним градилиштима”, Сремскa привреднa коморa, 

Сремска Митровица; 

- 24.03.2015. године семинар на тему: „Прописи из области безбедности 

и здравља на раду”, Златибор у организацији Института за примењено 

управљање знањем Нови Сад;  

- 29.05.2015. године „XXIII мајски сусрети заштите Србије-Шид 2015” у 

организацији Удружења заштите на раду Шид;  

- 13-16.05.2015. године семинар  у организацији Синдиката запослених у 

комунално-стамбеној делатности  Војводине и Новог Сада на тему „Закон о 

безбедности и здрављу на раду”, Јахорина; 

- 19.05.2015. године, у организацији Коморе социјалне заштите „Кодекс 

професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије”, ФПН, 

Београд; 

- 28-30.05.2016. године, радионица у оквиру Твининг пројекта 

„Унапређење социјалног дијалога” Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања - Вршац;  

- 04.06.2015. године - „Извештај о одрживом пословању COCA COLA 

HBC Srbija за 2014.годину, Београд;     

- 06.07.2015. године „Извештај о одрживом развоју НИС-а за 

2014.годину”, Београд; 

- 29.07.2015. године „Састанак Заједничког тела за управљање ризиком 

од хемијског удеса”, Палата Србија, Београд; 

- 31.08.2015. године, „Презентација Компаније НИС а.д. Нови Сад да 

своје пословање у области индустријске безбедности, безбедности и здравља на 
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раду и заштите животне средине (HSE) додатно унапреди кроз информациони 

систем”, Београд; 

- 18.09.2015. године, семинар „Безбедност саобраћаја“ у организацији 

НИС а.д. у сарадњи са Министарством саобраћаја - Агенцијом за безбедност 

саобраћаја, Нови Сад; 

- 21-23.09.2015. године „Регионална међународна конференција - 

Примењена заштита и њени трендови”, Златибор у организацији Института за 

примењено управљање знањем Нови Сад;  

- 25-26.09.2015. године, такмичење градских организација Црвеног крста 

тему: „Безбедност у саобраћају”, Београд; 

- 01-02.10.2015. године, семинар у организацији Синдикалне 

организације Алфа плам ад на тему примене Закона о раду и Закона о 

безбедности и здрављу на раду, Врање;     

- 07.10.2015. године „XII Национална конференција из заштите на раду”, 

у организацији Факултета техничких наука, Савеза заштите на раду Војводине и 

Универзитета у Нишу, Факултет заштите на раду, Тара; 

- 09.10.2015. године, састанак у оквиру твининг пројекта „Унапређење 

управљања опасним отпадом у Републици Србији”, Београд; 

- 13.10.2015. године, семинар „Обука за полагање стручног испита из 

области безбедности и здравља на раду”, у организацији Самосталног синдиката 

путара Србије, Београд;  

- 14-16.10.2015. године, „IV Међународна конференција запошљавање, 

образовање и предузетништво”, Београд;  

- 19.10.2015. године „Пета међународна конференција о минералним 

сировинама у Републици Србији – покретач економског развоја”, Београд  

- 21.10.2015. године - „Симпозијум безбедности и здравља на раду”, 

Привредна комора Србије, Београд; 

- 02.11.2015. године - COCA COLA HBC Srbija - недеља безбедности и 

здравља на раду на тему: „Спаси живот-хитна помоћ”, Београд; 

- 09.11.2015. године „Представљање Закона о безбедности и здрављу на 

раду и друга питања из ове области”, у организацији Удружења за ванредне 

ситуације РС, Београд; 

- 10.11.2015. године „Презентација Закона о изменама и допунама Закона 

о безбедности и здрављу на раду”, Привредна комора Србије, Београд; 

- 13.11.2015. године „Презентација Закона о изменама и допунама Закона 

о безбедности и здрављу на раду” у организацији Електропривреде Србије; 

- 17-18.11.2015. године, Регионална конференција у организацији 

Инспектората за рад у сарадњи са Савезним министарством за рад, социјална 

питања и заштиту потрошача Републике Аустрије, USAID Пројектом за боље 

услове пословања и МОР-a на тему: „Сузбијање рада на црно и унапређење 

права запослених”, Палата Србија, Београд; 

- 20.11.2015. године „Презентација Закона о изменама и допунама Закона 

о безбедности и здрављу на раду” у организацији DELHAIZE Србија; 

- 27.11.2015. године округли сто „Имплементација Закона о просторном 

планирању-примена професионалне полисе за професионалну одговорност”, 

Привредна комора Србије, Београд; 
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- 01.12.2015. године, округли сто „Закон о јавним набавкама у светлу 

нове Директиве ЕУ о јавним набавкама” у организацији Самосталног синдиката 

путара Србије, Београд; 

- 04.12.2015. године, Трећи међународни научно-стручни скуп 

„ПОЛИТЕХНИКА 2015.”, Београд; 

- 10.12.2015. године у организацији Српске академије иновационих 

наука, семинар на тему: „Безбедност на раду - примена Закона о изменама и 

допунама Закона о безбедности и здрављу на раду у пракси” - Београд;  

- 22.12.2015 семинар у оквиру пројекта „Easyconnecting” на тему 

„Управљање у области безбедности и сигурности у транспорту и логистици” 

Привредна комора Србије, Београд. 

 

 

             3.5. Сарадња на међународном нивоу 

 

Управа обавља послове Агенцијског повереништва (информативна 

мрежа) у Србији у циљу размене информација са заинтересованим странама. У 

раду информативне мреже учествују представници социјалних партнера, 

удружења за безбедност и здравље на раду, образовних институција и 

стручњаци у овој области. Састанак чланова Информативне мреже одржан је 10. 

јула 2015. године на тему Кампање „Управљање стресом на раду” коју спроводи 

Европска агенција за безбедност и здравље на раду, као и поводом организације 

конференције у вези обележавања Европске недеље безбедности и здравља на 

раду. Конференција у оквиру ове недеље редовно се организује од 2006. године 

у Републици Србији. 

С тим у вези 23.10.2015. године у Београду одржана је конференција на 

тему „Размена добре праксе – смањење повреда на раду” уз учешће 

представника Републике Српске, Аустрије, Бугарске и еминентних стручњака 

безбедности и здравља на раду из Србије. 

Поводом председавања Летоније Европском унијом, у Риги у периоду од 

27-28. априла 2015. одржана је конференција на тему „Од стратешког оквира 

према ефективној имплементацији – безбедност и здравље на раду може бити 

лако и забавно” на којој је учестовао представник Управе и социјалних 

партнера. 

            Такође, у 2015. години настављена је активна сарадња са Међународном 

организацијом рада  и са Светском здравственом организацијом са којима се већ 

дуже време успешно сарађује, узимајући у обзир њихову улогу и допринос у 

остваривању модерног и ефикасног система безбедности и здравља на раду. 

Сарадња је била усмерена на обезбеђивање ефикасне примене свих прихваћених 

конвенција, препорука и протокола МОР-а, као и сарадња у вези процењивања 

ризика на радном месту и у радној околини и препознавању нових ризика и 

ризика у настајању, праћење здравственог стања запослених и др.  

У циљу извршавања обавеза Републике Србије, као државе чланице 

Међународне организације рада, у циљу подношења годишњих извештаја о 

мерама које су предузете како би се одредбе конвенција које је држава 

ратификовала спровеле у дело, Управа је, у оквиру својих надлежности, 

припремила Извештај о примени Конвенције бр. 162 о азбесту. 
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Настављена је сарадња са земљама у региону (Словенија, Хрватска, Црна 

Гора, Македонија и др.) с обзиром да је основни циљ унапређење сарадње у овој 

области у циљу размене информација. У вези с тим, законодавни оквир који је 

усвојила Европска Унија служиће као основа за размену искустава са 

поменутим земљама.     

 

 3.6. Сарадња на националном нивоу 

 

           Сарадња на националном нивоу остварује се са другим министарствима 

(Министарство здравља, Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Министарство финансија, Министарство привреде, Министарство 

унутрашњих послова и др.), нарочито у делу активности у процесу 

придруживања ЕУ, као и другим активностима. Такође сарадња се остварује и 

са Републичким фондом за здравствено осигурање и Републичким фондом за 

пензијско и инвалидско осигурање, са јавним тужилаштвима и судовима, са 

представницима социјалних партнера (Савез самосталних синдиката Србије, 

УГС „НЕЗАВИСНОСТ”, Унија послодаваца Србије), невладиним 

организацијама, Привредном комором Србије и др. 

Управа је учествовала у раду Тела за координацију безбедности 

саобраћаја на путевима, техничким комисија за преглед на терену Извештаја о 

безбедности и Плана заштите од удеса и заједничком телу за спровођење 

Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса коју спроводи 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са другим 

министарствима и Комисији за психоактивне контролисане супстанце коју је 

формирала Влада Републике Србије.  

На захтев и у сарадњи са Министарством унутрашњих послова – 

Сектором за ванредне ситуације, Управа, учествује у изради документа  

Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Представници 

Управе учествују у раду Комисија за стандарде Института за стандардизацију 

Србије (безбедност машина, механичке вибрације и удар, друштвена 

безбедност, заштита од буке, заштитна одећа, заштитни шлемови, заштите 

слуха, заштита органа за дисање итд.). 

 

3.7. Национална признања у области безбедности и здравља на раду 

 

У оквиру обележавања 28. априла Светског дана безбедности и здравља 

на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији, Управа је у 

сарадњи са Инспекторатом за рад и социјалним партнерима организовала 

такмичење за доделу националних признања у области безбедности и здравља 

на раду, и то: Повеља „28. април” за правна лица/предузетнике у категорији до 

250 и преко 250 запослених,  Плакета „28. април” и Похвалница „28. април”. 

За преданост вредностима безбедности и здравља на раду посебна 

признања се додељена LАFARGE БФЦ д.о.о БЕОЧИН, Трг БФЦ 1, Беочин и 

Hemofarm AD Vršac, Београдски пут б.б., Вршац. 

У категорији Повеља „28. април” за правна лица/предузетнике који имају 

више до 250 запослених, добитници Повеље који равноправно деле прво место 

су: 
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- FCA Србија Крагујевац д.о.о, Крагујевац, Косовска 4,  

- Концерн  „Бамби” а.д. Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 

- Грундфос Србија д.о.о., Обилазни пут  „Север” 21, Инђија, 

- Tarkett d.o.o., Бачка Паланка,  Индустријска зона 14. 

Друго место у овој категорији равноправно деле: 

- Фармацеутско хемијска индустрија „Здравље” а.д. Лесковац, Лесковац, 

Влајкова 199;  

- Теленор д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90, Београд, 

- РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА РУДНИК ДОО, Рудник. 

Треће место равноправно у овој категорији  деле: 

- Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац,  

Богољуба Урошевића Црног бр. 44,Уровци, Обреновац; 

- J.T. International AD SENTA, Сента, Суботички друм 17; 

- Апатинска Пивара Апатин д.о.о. Трг Ослобођења 5, Апатин.  

У категорији Повеља „28. април” за правна лица/предузетнике који имају 

мање од 250 запослених добитници Повеље су 1. Rapp Zastava Winches d.o.o, 

Грабовац – Салаши; 

2. ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ, Београд, 

Требевићка 16 и З.Р. „ЛУНА С” Пожаревац, Баје Секулића бб; 

3.  TELEKOMUNIKACIJA doo, Blace, Kralja Petra I 153, ALP PROJECT 

SISTEM DOO BEOGRAD, Rakovica, Beograd, 17. oktobra 48/9 и Privredno društvo 

za proizvodnju, trgovinu i usluge VML d.o.o., Вожда Карађорђа 203 a, Јаково, 

Београд (напомена: додељене две Повеље за освојено друго и три Повеље за 

освојено треће место на такмичењу). 

Добитници Плакета „28. април” су:  

- Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, Чарнојевића 10а; 

- САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ, САМОСТАЛНИ 

СИНДИКАТ ПУТАРА СРБИЈЕ, Београд, Дечанска 14; 

- Техникум Таурунум, Висока инжењерска школа струковних студија, 

Београд-Земун, Наде Димић 4;  

- Грански синдикат прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде и 

дуванске индустрије «Независност» (ГС ПУТ НЕЗАВИСНОСТ), Београд-

Нушићева 4; 

- проф. др Петaр Булат, редовни професор за ужу научну област 

Медицина рада, Медицински факултет Универзитета у Београду. 

Добитници Похвалница „28. април” су: Иван Љубичић – ЈКП Топлана 

Бор, лице за безбедност и здравље на раду, Никола Миличић – Phorm Pharm 

Inzenjering Beograd, лице за безбедност и здравље на раду и Нинослава Звицер – 

Grunfos Инђија, лице за безбедност и здравље на раду.  

 

3.8. Промоција у области безбедности и здравља на раду 

 

Управа је у циљу промоције области безбедности и здравља на раду,  

развијања културе рада и подизања свести о важности примене мера у току 

2015. години организовала и реализовала следеће манифестације: 

1) обележен је 28. април – Светски дан безбедности и здравља на раду и 

Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији у сарадњи са 

Инспекторатом за рад и социјалним партнерима. У оквиру ове манифестације, 
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која је одржана у Београду у Дому војске Србије 24.04.2015. године, додељена 

су национална признања у овој области; 

2) обележен је 8.август Дан грађевинара обиласком градилишта 

CENTRAL GARDEN (лоцирано између улица Кнез Данилове, Станоја Главаша, 

Далматинске и Старине Новака) на изградњи стамбено пословног објекта 

спратности: П+6+Пс; 

3) одржан округли сто на тему „Иницијатива за унапређење безбедности 

и здравља на раду” дана 20.10.2015. године, Крагујевац, у сарадњи са 

компанијом JCMM Automotive; 

4) 23. октобра 2015. године обележена је Европска недеља безбедности и 

здравља на раду и одржана конференција на тему „Размена добре праксе – 

смањење повреда на раду”. 

 

3.9. Савет за безбедност и здравље на раду 

 

У току 2015. године одржане су две седнице Савета за безбедност и 

здравље на раду, и то: 

- шеснаеста седница Савета је одржана 08.04.2015. године; 

- седамнаеста седница Савета је одржана 25.12.2015. године. 

 

3.10. Социјално-економски савет Републике Србије – Стално радно 

тело за питања безбедности и здравља на раду 

 

Стално радно тело Савета за питања безбедности и здравља на раду у 

сарадњи са Секретаријатом Савета и Управом за безбедност и здравље на раду, 

приредило је летак поводом обележавања 28. априла – Дана безбедности и 

здравља на раду у Републици Србији. Летак под називом „Градимо заједно 

културу превенције у области безбедности и здравља на раду” штампан је у 500 

примерака и садржи преглед смртних, колективних, тешких и лаких повреда у 

периоду 2007. – 2014. година, као и део шта су послодавци, а шта запослени 

дужни да ураде  у области безбедности и здравља на раду. 

Стално радно тело за питања безбедности и здравља на раду у сарадњи са 

Секретаријатом Савета приредило је публикацију „Закон о безбедности и 

здрављу на раду (незванично пречишћен текст)“. Публикација је штампана у 

1000 примерака и подељена репрезентативним социјалним партнерима у 

чланству Савета, Управи, Инспекторату за рад, Покрајинском Социјално-

економском савету и другим релевантним организацијама и институцијама. 

Циљ приређивања публикације био је да се након усвајања Закона о изменама и 

допунама Закона о безбедности и здрављу на раду уради пречишћен документ 

који ће сви заинтересовани актери социјалног дијалога моћи користити у свом 

раду. 

Стално радно тело је доставило мишљење на осам подзаконских прописа 

из области безбедности и здравља на раду.  

 

У складу са обавезама у поступку преговора за приступање ЕУ Управа је 

присуствовала следећим састанцима, и то: 
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- 01.02.2015. године, састанак „Пододбора за истраживање, иновације, 

информационо друштво и социјалну политику”, Београд; - ТО ЈЕ ОБАВЕЗА У 

ПОСТУПКУ ПРЕГОВОРА НА ПРИСТУПАЊЕ ЕУ 

 

- 01-02.12.2015. године, састанак „Пододбора за истраживање, иновације, 

информационо друштво и социјалну политику”, Београд; 

 

- 28.04.2015. године, састанак „Пододбора за спровођење Споразума о 

стабилизацији и придруживању у области истраживања и иновација, 

информационог друштва и социјалне политике“, Брисел.  


