На основу члана 54. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду
(,,Службени гласник РС”, број 101/05),
министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси
ПРАВИЛНИК
о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности
и здравља на раду и послова одговорног лица
(„Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/14, 126/14, 111/15, 113/17 – др. закон и 11/19)
Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником прописује се програм и начин полагања стручног
испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
(у даљем тексту: стручни испит).
Стручни испит полажу лица која се оспособљавају за практично
обављање послова безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: стручно лице), као и
лица која се оспособљавају за практично обављање послова прегледа и провере опреме
за рад и послова испитивања услова радне околине (у даљем тексту: одговорно лице).
Члан 2.
Стручни испит полаже се у министарству надлежном за послове рада (у
даљем тексту: министарство).
Члан 3.
Стручни испит састоји се од општег и посебног дела, а полаже се усмено
и писмено.
Члан 4.
Трошкове полагања стручног испита сноси послодавац, односно стручно
или одговорно лице које се пријави за полагање стручног испита.
Програм стручног испита
Члан 5.
Стручни испит полаже се по Програму за полагање стручног испита - о
практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду
и послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (у
даљем тексту: Програм).
Програм се састоји од општег и посебног дела.
Програм је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Управа за безбедност и здравље на раду дужна је да на својој web
презентацији кандидатима учини доступним Програм и прописе који су садржани у
Програму, односно да кандидатима обезбеди информације о службеним гласилима у
којима су ти прописи објављени.
Члан 6.
Општи део Програма садржи познавање:
1) међународних правних извора у области безбедности и здравља на
раду и система безбедности и здравља на раду у Републици Србији;

2) права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према
прописима у области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи,
здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање).
Општи део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице
оспособи за познавање и практичну примену прописа којима су утврђена права, обавезе
и одговорности послодаваца и запослених у области безбедности и здравља на раду.
Члан 7.
Посебни део Програма садржи познавање:
1) начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној
околини;
2) општих и посебних мера безбедности и здравља на раду;
3) методолошких поступака прегледа и провере опреме за рад, односно
опреме која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама у складу са
прописима у области безбедности и здравља на раду;
4) методолошких поступака испитивања услова радне околине, односно
хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме
и осветљености.
Посебни део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице,
сагласно пословима које обавља и лиценци која му се издаје, оспособи за примену
специфичних мера и поступака у области безбедности и здравља на раду који се могу
применити или који се обавезно примењују код послодавца код кога обавља послове.
Начин полагања стручног испита
Члан 8.
Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита
за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у
даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар надлежан за послове рада (у
даљем тексту: министар).
Члан 9.
Комисија има председника и четири члана.
Председник и чланови Комисије имају заменике.
Председник и чланови Комисије јесу испитивачи за одређене области.
За поједине области, у случају потребе, могу се именовати испитивачи из
реда истакнутих стручњака за поједине области из посебног дела Програма, који улазе
у састав Комисије.
Решењем о образовању Комисије, утврђује се њен састав и одређују
председник, заменик председника, чланови, њихови заменици и испитивачи за поједине
области, као и секретар и његов заменик који обављају административне послове.
Члан 10.
Комисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства
или спречености заменик председника Комисије.
Испитивачи морају имати најмање шести ниво, подниво два (ниво 6.2)
квалификације у складу са прописима који уређују Национални оквир квалификација.
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Члан 11.
Пријава за полагање стручног испита (у даљем тексту: пријава) подноси
се министарству – Управи за безбедност и здравље на раду на одговарајућем обрасцу обрасци 1а, 1б и 1в који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни
део.
Пријаву подноси послодавац, а може је поднети и лице које жели да се
оспособи за обављање послова стручног лица, односно одговорног лица.
Послодавац подноси пријаву за одговорно лице када је то лице запослено
код послодавца, а може је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање
послова одговорног лица.
Лице које је пријављено за полагање стручног испита јесте кандидат за
полагање стручног испита (у даљем тексту: кандидат).
Уз пријаву се прилаже:
1) диплома о степену и врсти образовања (оверен препис или копија
дипломе);
2) фотокопија личне карте кандидата;
3) доказ о уплати републичке административне таксе.
Кандидат, у једном испитном року, може да се пријави за полагање
стручног испита за стручно лице или за одговорно лице, односно за једну врсту стручне
оспособљености одговорног лица.
Кандидат који је положио стручни испит за једну врсту стручне
оспособљености може да поднесе пријаву за полагање стручног испита за другу врсту
стручне оспособљености. Тај кандидат полаже стручни испит само у делу Програма
који се разликује од дела Програма по коме је положио стручни испит.
Члан 12.
Комисија утврђује рок у коме кандидат приступа полагању стручног
испита, који не може бити дужи од три месеца од дана пријема пријаве.
Члан 13.
О датуму, времену и месту полагања стручног испита Комисија је дужна
да подносиоцу пријаве достави писмено обавештење, најкасније 15 дана пре дана
одређеног за полагање стручног испита.
Члан 14.
Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре
полагања стручног испита изјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се
да је одустао од пријаве за полагање стручног испита.
Комисија, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе одговарајуће
доказе – одмах или најкасније у року од седам дана, може одложити полагање
стручног испита ако је кандидат из оправданих разлога (због болести или из других
оправданих разлога) спречен да полаже стручни испит.
Члан 15.
Пре почетка полагања стручног испита, утврђује се идентитет кандидата
увидом у личну карту или другу личну исправу и кандидати се упознају са правилима
којих се морају придржавати током стручног испита.
Члан 16.
Стручни испит почиње полагањем општег дела испита.
Општи део стручног испита полаже се усмено.
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Члан 17.
Ако у току трајања испита кандидат неоправдано одустане од започетог
полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио.
Комисија може одложити започето полагање стручног испита ако је
кандидат због болести или из других оправданих разлога спречен да настави полагање
стручног испита.
Члан 18.
Успех на општем делу стручног испита оцењују испитивачи који су
одређени за тај део испита.
Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.
Члан 19.
Кандидат који није положио општи део стручног испита не може
приступити полагању посебног дела стручног испита.
Члан 20.
Након положеног општег дела стручног испита кандидат приступа
полагању посебног дела стручног испита.
Посебни део стручног испита полаже се писмено, сагласно овом
правилнику и усмено.
Члан 21.
Посебни део стручног испита почиње полагањем писменог дела испита.
Писмени део посебног дела стручног испита траје два часа.
Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за стручно лице
(за обављање послова безбедности и здравља на раду у смислу члана 40. Закона о
безбедности и здрављу на раду) полаже писмени део стручног испита који обухвата
израду писменог рада, у којем обрађује задату тему из члана 7. став 1. тачка 1) овог
правилника.
Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно
лице које обавља послове прегледа и провере опреме за рад полаже писмени део
стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату
тему из члана 7. став 1. тачка 3) овог правилника.
Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно
лице које обавља послове испитивања услова радне околине полаже писмени део
стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату
тему из члана 7. став 1. тачка 4) овог правилника.
Тему за израду писменог рада у оквиру посебног дела стручног испита
одређује испитивач.
Члан 22.
Успех на писменом делу посебног дела стручног испита оцењује
испитивач који је одређен за тај део испита.
Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.
Члан 23.
Кандидат који није положио писмени део посебног дела стручног испита
не може приступити усменом полагању посебног дела стручног испита.

4

Члан 24.
Након положеног писменог дела стручног испита кандидат приступа
усменом полагању посебног дела стручног испита.
Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за стручно лице
полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану писменог
рада, односно проверу знања из начина и поступка процене ризика на радном месту и у
радној околини, као и проверу знања из општих и посебних мера безбедности и
здравља на раду.
Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно
лице полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану
писменог рада из методолошких поступака прегледа и провере опреме за рад или
методолошких поступака испитивања услова радне околине, односно хемијских,
биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и
осветљености, односно проверу знања из начина и поступка процене ризика на радном
месту и у радној околини, као и проверу знања из општих и посебних мера безбедности
и здравља на раду.
Ако кандидат не положи усмени део посебног дела стручног испита,
поново полаже само усмени део посебног дела стручног испита.
Члан 25.
Успех на усменом делу посебног дела стручног испита оцењују
испитивачи који су одређени за тај део испита.
Оцењивање се врши оценом ,,положио” или ,,није положио”.
Члан 26.
Кандидат који је положио општи део стручног испита, а није положио
посебни део стручног испита, поново полаже само посебни део стручног испита.
Кандидат је дужан да поновo полаже стручни испит у целости, ако у року
од годину дана од положеног општег дела стручног испита не положи посебни део
стручног испита.
Члан 27.
О току стручног испита води се записник, који потписују председник
Комисије, испитивачи и секретар Комисије.
Обрасци записника из става 1. овог члана - обрасци 2а, 2б и 2в
одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 28.
Кандидату који је положио стручни испит издаје се:
1) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду (Образац 3);
2) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености
одговорног лица, за обављање послова прегледа и провере опреме за рад (Образац 4).
3) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености
одговорног лица, за обављање послова испитивања услова радне околине, односно
хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме
и осветљености (Образац 5);
Обрасци уверења из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник
и чине његов саставни део.
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Члан 29.
(брисан)
Члан 30.
Део средстава остварених на име трошкова полагања стручног испита
користи се за финансирање рада Комисије, у складу са законом.
Завршне одредбе
Члан 31.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник 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.
29/06, 62/07, 91/12 и 19/13).
Члан 31а
Кандидати који су пријавили полагање стручног испита, а нису га
положили до дана ступања на снагу овог правилника испит полажу применом прописа
који је важио на дан подношења пријаве, с тим што су кандидати који су положили
општи део стручног испита дужни да приступе полагању посебног дела стручног
испита у року од годину дана од ступања на снагу овог правилника.
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2014. године.
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ПРИЛОГ
ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ПРОВЕРЕ
ОПРЕМЕ ЗА РАД И ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ
I
ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА
1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и
систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији
1) Резолуција о придруживању Европској унији. Споразум о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне
стране, и Републике Србије, са друге стране (услови рада, једнаке могућности; сарадња
у области социјалне заштите). Оснивачки акти ЕУ (безбедност и здравље на раду у
Уговору о функционисању Европске уније). Секундарни извори права ЕУ (Директива
Савета 89/391/ЕЕЗ од 12. јуна 1989. године о увођењу мера за подстицање побољшања
безбедности и здравља радника на раду). Ревидирана европска социјална повеља (право
на безбедне и здраве радне услове). Резолуција Савета ЕУ од 21. децембра 1987. године
о безбедности, хигијени и здрављу на раду. Конвенције Међународне организације рада
(Конвенција 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини.
Конвенција 161 о службама медицине рада. Конвенција 81 о инспекцији рада у
индустрији и трговини. Конвенција 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља
на раду).
2) Појам и материја Устава (забрана дискриминације; неповредивост физичког и
психичког интегритета; право на рад; право на штрајк; здравствена заштита; слобода
предузетништва; надлежност Републике Србије). Законодавство у области безбедности
и здравља на раду (Закон о безбедности и здрављу на раду). Кривично законодавство
(повреда права по основу рада и права из социјалног осигурања; повреда права на
штрајк; злоупотреба права на штрајк; злоупотреба права из социјалног осигурања;
непредузимање мера заштите на раду; несавесно пружање лекарске помоћи; изазивање
опасности необезбеђењем мера заштите на раду; непрописно и неправилно извођење
грађевинских радова; оштећење брана, насипа и водопривредних објеката; уништење,
оштећење и уклањање знакова којима се упозорава на опасност; неотклањање
опасности; недозвољено поступање са експлозивним и запаљивим материјалом;
неовлашћено прибављање и угрожавање безбедности нуклеарним материјама; тешка
дела против опште сигурности; спречавање службеног лица у вршењу службене радње;
напад на службено лице у вршењу службене дужности; неовлашћено бављење
одређеном делатношћу).
2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених према
прописима из области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни
односи, здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско
осигурање)
1) Општи пропис о раду (Закон о раду). Основне одредбе (предмет; међусобни
однос закона, колективног уговора, правилника о раду и уговора о раду; основна права
и обавезе; забрана дискриминације). Заснивање радног односа (услови за заснивање
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радног односа; уговор о раду; ступање на рад; радни однос за обављање послова са
повећаним ризиком). Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца.
Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање. Радно време (појам радног
времена; пуно и непуно радно време; скраћено радно време; прековремени рад;
распоред радног времена; прерасподела радног времена; ноћни рад и рад у сменама).
Одмори и одсуства (одмор у току дневног рада; дневни одмор; недељни одмор;
годишњи одмор). Заштита запослених (општа заштита; заштита личних података;
заштита омладине; заштита материнства; породиљско одсуство и одсуство са рада ради
неге детета; одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе; заштита особа
са инвалидитетом и запосленог са здравственим сметњама). Накнада зараде. Друга
примања. Накнада штете. Измена уговора о раду (измена уговорених услова рада;
упућивање на рад код другог послодавца). Разлози за отказ. Организације запослених и
послодаваца (савет запослених; правна и пословна способност синдиката и удружења
послодаваца). Колективни уговори (предмет и облик колективног уговора; учесници у
закључивању колективног уговора). Надзор. Казнене одредбе.
2) Општи пропис о здравственој заштити (Закон о здравственој заштити).
Учесници у здравственој заштити. Друштвена брига за здравље на нивоу послодавца.
Врсте, услови за оснивање и престанак рада здравствених установа. Здравствена
делатност на примарном нивоу. Завод за медицину рада. Надзор над радом
здравствених установа и приватне праксе. Казнене одредбе.
3) Општи пропис о здравственом осигурању (Закон о здравственом осигурању).
Обавезно здравствено осигурање. Осигураници. Права из обавезног здравственог
осигурања. Право на здравствену заштиту. Здравствене услуге које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања. Здравствена заштита која се не обезбеђује
у обавезном здравственом осигурању. Право на накнаду зараде за времe привремене
спречености за рад (случајеви и услови за стицање права на накнаду зараде). Обавезно
упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним пензијскоинвалидским органом. Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде. Висина
накнаде зараде. Обезбеђивање исплате накнаде зараде. Утврђивање својства осигураног
лица. Изабрани лекар. Накнада штете у спровођењу здравственог осигурања.
4) Општи пропис о пензијском и инвалидском осигурању (Закон о пензијском и
инвалидском осигурању). Обавезно пензијско и инвалидско осигурање. Лица којима се
обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих
повредом на раду или професионалном болешћу. Права из пензијског и инвалидског
осигурања. Инвалидска пензија. Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано
повредом на раду, односно професионалном болешћу. Стаж осигурања који се рачуна
са увећаним трајањем. Накнада штете.
II
ПОСЕБНИ ДЕО ПРОГРАМА
1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини
Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и
поступку процене ризика на радном месту и у радној околини и Смерницама за
процену ризика EU ISBN 92-827-4278-4 из 1996. године. Основ и сврха процене ризика.
Обухват процене ризика. Општи подаци о послодавцу. Опис технолошког и радног
процеса, опис средстава за рад (и њихово груписање) и средстава и опреме за личну
заштиту на раду. Снимање организације рада. Препознавање и утврђивање опасности и
штетности на радном месту и у радној околини. Процењивање ризика у односу на
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опасности и штетности. Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или
спречавање ризика. Закључак. Измене и допуне акта о процени ризика. Покретање
поступка процене ризика. Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика.
План спровођења поступка процене ризика. Провера ефикасности примене акта о
процени ризика. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања
услова радне околине. Прегледи и провере опреме за рад (стручни налаз о извршеном
прегледу и провери прописане опреме за рад и његова садржина). Испитивање услова
радне околине (стручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине и његова
садржина). Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених
на радним местима са повећаним ризиком. Правилник о безбедности машина (битни
захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на пројектовање и израду
машина – Прилог 1; декларација о усаглашености машине и декларација о уградњи
делимично завршене машине – Прилог 2; знак усаглашености – Прилог 3; техничка
документација за машину и техничка документација за делимично завршену машину –
Прилог 7).
2. Опште и посебне мере безбедности и здравља на раду
Објекти, просторије и простори намењени за рад (Правилник о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад на радном месту). Средства за рад (Правилник о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад). Средства
и опрема за личну заштиту на раду (Правилник о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду). Ознаке за
безбедност и/или здравље на раду (Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност
и/или здравље на раду). Мере безбедности и здравља на раду приликом извођења
грађевинских радова (Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима; Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских
радова; Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта). Мере безбедности и
здравља на раду при ручном преношењу терета (Правилник о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета). Мере безбедности и здравља на
раду при излагању хемијским материјама (Правилник о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама). Мере безбедности и здравља
на раду при коришћењу опреме за рад са екраном (Правилник о превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном). Мере безбедности и
здравља на раду при излагању биолошким штетностима (Правилник о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима). Мере
безбедности и здравља на раду при излагању азбесту (Уредба о превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при излагању азбесту). Мере безбедности и здравља на раду при
излагању вибрацијама (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању вибрацијама). Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци
(Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци). Мере
безбедности и здравља на раду при излагању карциногенима и мутагенима (Правилник
о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или
мутагенима). Мере безбедности и здравља на раду услед ризика од експлозивних
атмосфера (Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од
експлозивних атмосфера). Мере безбедности од опасног дејства електричне струје
(Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у
објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима). Мере
безбедности и здравља на раду при преради и обради дрвета и сличних материјала
(Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради
дрвета и сличних материјала). Мере безбедности и здравља на раду у саобраћају
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(Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним
возилима). Мере безбедности и здравља на раду у пољопривреди (Правилник о заштити
на раду у пољопривреди). Мере прве помоћи (Правилник о начину пружања прве
помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту,
начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи). Превентивне
мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих, запослене жене за време трудноће
и запослене која доји дете (Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад
младих и Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време
трудноће, породиље и запослене која доји дете).
3. Методолошки поступци прегледа и провере опреме за рад, односно
опреме која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама у
складу са прописима у области безбедности и здравља на раду
1) Поступци прегледа и провере опреме за рад (Правилник о поступку прегледа
и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине).
2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услова радне околине (предмет превентивних и периодичних прегледа и
провере опреме за рад: дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и
привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,5 тона и више, на
механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење терета помоћу
челичног или другог ужета, ланца, хидраулике и др.; регална дизалица на механизовани
погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за шине или која има на други начин
аутоматски регулисане позиције) која служи за уношење у регал и узимање из регала
палета или материјала; подизна платформа на механизовани погон, која помоћу
уграђене платформе или корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради
обављања радних операција; висећа скела, на механизовани погон, која на вертикалним
површинама зграда, на фасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за
радне и помоћне просторије служи за дизање и спуштање запослених и материјала;
самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт –
вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета; преса, маказе, нож и ваљак,
на механизовани погон који су фиксно постављени, за сечење, пресовање, савијање и
извлачење материјала, а у које се материјал за обраду улаже или вади ручно; опрема за
прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон,
која је фиксно постављена, у коју се материјал за обраду улаже и вади ручно; уређаји у
којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са ваздухом
образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности опасне по
здравље запослених; опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и
контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и
загушљивих флуида-гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима
који се користе као радни и помоћни простор; противексплозијско заштићена опрема за
рад, која се користи у технолошким процесима; привремена електрична инсталација са
уређајима, опремом и прибором, постављена за време изградње грађевинских објеката
или извођења других радова; опрема за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације
и алати) за коју је послодавац актом о процени ризика утврдио да се на њој врше
превентивни и периодични прегледи и провере). Садржина и обим испитивања. Методе
испитивања. Декларисане вредности. Уређаји, опрема и прибор за испитивање.
Садржина стручног налаза. (Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад
услед ризика од експлозивних атмосфера. Закон о општој безбедности производа. Закон
о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. Правилник о
безбедности машина).
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4. Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно
хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења)
микроклиме и осветљености
1) Поступци испитивања услова радне околине (Правилник о поступку прегледа
и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине).
2) Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услова радне околине (предмет превентивних и периодичних испитивања
услова радне околине: испитивање микроклиме; испитивање температуре ваздуха;
испитивање брзине струјања ваздуха; испитивање влажности ваздуха; испитивање
хемијских штетности; испитивање гасова; испитивање пара; испитивање димова;
испитивање прашине; испитивање физичких штетности; испитивање буке; испитивање
вибрација; испитивање електромагнетског поља ниских и високих фреквенција;
испитивање радиофреквенцијског зрачења; испитивање ласерског зрачења; испитивање
микроталасног зрачења; испитивање ултраљубичастог и ИЦ зрачења; испитивање
осветљености; испитивање биолошких штетности). Садржина и обим испитивања.
Методе испитивања. Декларисане вредности. Уређај, опрема и прибор за испитивање.
Садржина стручног налаза. (Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад
услед ризика од експлозивних атмосфера. Уредба о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању азбесту. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при излагању хемијским материјама. Правилник о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима. Правилник о
садржају безбедносног листа. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при излагању буци. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању вибрацијама. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању биолошким штетностима. Правилник о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању електромагнетском пољу. Правилник о превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима).
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Образац 1а
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ
ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
поднета
МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Београд, Ул. Немањина 22-26
_________________________________________________________________________________________
ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
__________________________________________________________________________________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

ЈМБГ
__________________________________________________________________________________________
МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА
_________________________________________________________________________________________
СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
__________________________________________________________________________________________
НАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА
__________________________________________________________________________________________
РАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА
УКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА
НА РАДУ _______ (год.)
НАПОМЕНЕ:
_______________________________________________________________________________
телефон

мобилни телефон

Место и датум:
____________________________

е-пошта
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

________________________________________
(потпис одговорног лица или потпис кандидата)

Прилог:
1. диплома о врсти и степену последњег стеченог
образовања (оверен препис или копија дипломе);
2. фотокопија личне карте;
3. доказ о уплати републичке административне
таксе.
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Образац 1б
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ
ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА И ПРОВЕРЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД
поднета
МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Београд, Ул. Немањина 22-26
__________________________________________________________________________________________
ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
__________________________________________________________________________________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

ЈМБГ
__________________________________________________________________________________________
МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА
_________________________________________________________________________________________
СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
__________________________________________________________________________________________
НАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА
__________________________________________________________________________________________
РАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА
УКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА
НА РАДУ _______ (год.)
НАПОМЕНЕ:
_______________________________________________________________________________
телефон

мобилни телефон

Место и датум:
____________________________

е-пошта

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
________________________________________
(потпис одговорног лица или потпис кандидата)

Прилог:
1. диплома о врсти и степену последњег стеченог
образовања (оверен препис или копија дипломе);
2. фотокопија личне карте;
3. доказ о уплати републичке административне
таксе.
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Образац 1в
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА О ПРАКТИЧНОЈ
ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ
поднета
МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Београд, Ул. Немањина 22-26
__________________________________________________________________________________________
ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
_________________________________________________________________________________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

ЈМБГ
__________________________________________________________________________________________
МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА КАНДИДАТА
__________________________________________________________________________________________
СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ − ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
__________________________________________________________________________________________
НАЗИВ И АДРЕСА СЕДИШТА ПОСЛОДАВЦА
__________________________________________________________________________________________
РАДНО МЕСТО − ПОСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА
УКУПАН РАДНИ СТАЖ ________(год.), ОД ЧЕГА НА ПОСЛОВИМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА
НА РАДУ _______ (год.)
НАПОМЕНЕ:
_______________________________________________________________________________
телефон

мобилни телефон

Место и датум:
____________________________

е-пошта

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
________________________________________
(потпис одговорног лица или потпис кандидата)

Прилог:
1. диплома о врсти и степену последњег стеченог
образовања (оверен препис или копија дипломе);
2. фотокопија личне карте;
3. доказ о уплати републичке административне
таксе.
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Образац 2a

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
ЗАПИСНИК
о полагању стручног испита о практичној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду
______________________________________________________
ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
______________________________________________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

ЈМБГ
пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова одговорног лица, у саставу:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

____________________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

приступио је
___________________________________________________
(датум полагања)
полагању стручног испита о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду, и остварио је следеће резултате:
15

ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА:
1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем
безбедности и здравља на раду у Републици Србији
Испитивач______________________
Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
2. Права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области
рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита,
здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање)
Испитивач______________________
Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио
општи део стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)
16

ПОСЕБНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА
ПИСМЕНИ РАД И ЊЕГОВА ОДБРАНА
1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини
Испитивач______________________
Назив теме:
______________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио
писмени део посебног дела стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
1.

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини
Испитивач______________________

Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
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2.

Опште и посебне мере безбедности и здравља на раду
Испитивач______________________

Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио
усмени део посебног дела стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)

Напомене:
1. Кандидат је одустао од полагања стручног испита који је започео;
2. Комисија је одложила полагање стручног испита који је кандидат започео;
3. Кандидат је делимично положио стручни испит, и то:
1) општи део стручног испита,
2) писмени део посебног дела стручног испита.
Општи успех кандидата на испиту:
Положио

Није положио

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
________________________________
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
________________________
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
У Београду, ____________________
(дан, месец и година)

4. _______________________________
5. _______________________________
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Образац 2б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
ЗАПИСНИК
о полагању стручног испита о практичној оспособљености
за обављање послова прегледа и провере опреме за рад
______________________________________________________
ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
______________________________________________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

ЈМБГ

пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова одговорног лица, у саставу:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

____________________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

Приступио је
______________________________________________________
(датум полагања)
полагању стручног испита о практичној оспособљености за обављање послова прегледа
и провере опреме за рад, и остварио је следеће резултате:
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ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА:
1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем
безбедности и здравља на раду у Републици Србији
Испитивач______________________
Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
2. Права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области
рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита,
здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање)
Испитивач______________________
Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
Кандидат је положио - није положио
општи део стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)
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ПОСЕБНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА
ПИСМЕНИ РАД И ЊЕГОВА ОДБРАНА
Методолошки поступци прегледа и провере опреме за рад, односно опреме која
подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама у складу са прописима
у области безбедности и здравља на раду
Испитивач______________________
Назив теме:
______________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
Кандидат је положио - није положио
писмени део посебног дела стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
1.

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини
Испитивач______________________

Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
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2.

Опште и посебне мере безбедности и здравља на раду
Испитивач______________________

Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио
усмени део посебног дела стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)

Напомене:
1. Кандидат је одустао од полагања стручног испита који је започео;
2. Комисија је одложила полагање стручног испита који је кандидат започео;
3. Кандидат је делимично положио стручни испит, и то:
1) општи део стручног испита,
2) писмени део посебног дела стручног испита.
Општи успех кандидата на испиту:
Положио

Није положио

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
________________________________
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
________________________
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
У Београду, ____________________
(дан, месец и година)

4. _______________________________
5. _______________________________
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Образац 2в

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
ЗАПИСНИК
о полагању стручног испита о практичној оспособљености
за обављање послова испитивања услова радне околине
______________________________________________________
ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
______________________________________________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

ЈМБГ

пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова одговорног лица, у саставу:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

____________________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

приступио је
______________________________________________________
(датум полагања)
полагању стручног испита о практичној оспособљености за обављање послова
испитивања услова радне околине, и остварио је следеће резултате:
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ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА:
1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем
безбедности и здравља на раду у Републици Србији
Испитивач______________________
Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)

2. Права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области
рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита,
здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање)
Испитивач______________________
Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
Кандидат је положио - није положио
општи део стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)
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ПОСЕБНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА
ПИСМЕНИ РАД И ЊЕГОВА ОДБРАНА
Методолошки поступци испитивања услова радне околине, односно хемијских,
биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и
осветљености)
Испитивач______________________
Назив теме:
______________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио
писмени део посебног дела стручног испита

Председник Комисије
______________________________
(потпис)

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
1.

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини
Испитивач______________________

Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
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2.

Опште и посебне мере безбедности и здравља на раду
Испитивач______________________

Постављена питања:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Положио

Није положио

(потпис испитивача)
Председник Комисије
Кандидат је положио - није положио
усмени део посебног дела стручног испита

______________________________
(потпис)

Напомене:
1. Кандидат је одустао од полагања стручног испита који је започео;
2. Комисија је одложила полагање стручног испита који је кандидат започео;
3. Кандидат је делимично положио стручни испит, и то:
1) општи део стручног испита,
2) писмени део посебног дела стручног испита.
Општи успех кандидата на испиту:
Положио

Није положио

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
________________________________
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
________________________
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
У Београду, ____________________
(дан, месец и година)

4. _______________________________
5. _______________________________
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Образац 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
УВЕРЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
____________________________________________________
(име, име једног родитеља и презиме)
____________________________________________________
(датум и место рођења)
____________________________________________________
(ЈМБГ)

дана _________________, пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање
послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, положио-ла је
СТРУЧНИ ИСПИТ О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Уверење се издаје на основу члана 28. став 1. тачка 1) Правилника о програму
и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на
раду и послова одговорног лица.
Број:________________________

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
МП

Београд, _____________________
(датум)
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Образац 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ЗA РАД, ЗАПОШЉАВАЊE, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
УВЕРЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ПРОВЕРЕ
ОПРЕМЕ ЗА РАД
____________________________________________________
(име, име једног родитеља и презиме)
____________________________________________________
(датум и место рођења)
____________________________________________________
(ЈМБГ)

дана _________________, пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање
послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, положио-ла је
СТРУЧНИ ИСПИТ О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ПРОВЕРЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД
Уверење се издаје на основу члана 28. став 1. тачка 2) Правилника о програму
и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на
раду и послова одговорног лица.
Број:________________________

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
МП

Београд, _____________________
(датум)
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Образац 5.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Комисија за полагање стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица
УВЕРЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА
РАДНЕ ОКОЛИНЕ, ОДНОСНО ХЕМИЈСКИХ, БИОЛОШКИХ И ФИЗИЧКИХ
ШТЕТНОСТИ (ОСИМ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА), МИКРОКЛИМЕ И
ОСВЕТЉЕНОСТИ
____________________________________________________
(име, име једног родитеља и презиме)
____________________________________________________
(датум и место рођења)
____________________________________________________
(ЈМБГ)
дана _________________, пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање
послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, положио-ла је
СТРУЧНИ ИСПИТ О ПРАКТИЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ,
ОДНОСНО ХЕМИЈСКИХ, БИОЛОШКИХ И ФИЗИЧКИХ ШТЕТНОСТИ (ОСИМ
ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА), МИКРОКЛИМЕ И ОСВЕТЉЕНОСТИ
Уверење се издаје на основу члана 28. став 1. тачка 3) Правилника о програму
и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на
раду и послова одговорног лица.
Број:________________________

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
МП

Београд, _____________________
(датум)
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