ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Сходно одредбама чл. 2. и 5. Закона о републичким административним таксама (,,Службени гласник РС”,
бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-др. закон, 83/15, 112/15, 113/17,
3/18-исправка и 98/20) приликом подношења пријаве за полагање стручног испита, подносилац захтева дужан је
да Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управи за безбедност и здравље на раду,
достави доказ о уплати републичких административних такси, и то:
1. за захтев……….....................................................................................................................................................320,00
динара тарифни број 1
2. за уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова
одговорног лица……................................................................................................................................................970,00
динaра тарифни број 207
Наведене износе дужни сте уплатити на рачун:
840-742221843-57
позив на број: 97, 50-016 сврха уплате: Републичка
административна такса корисник: Буџет Републике Србије
Уплата трошкова за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и
послова одговорног лица врши се на рачун:
840-742327843-23
За наведени рачун модел позива на број је 97, а како је дефинисани ниво уплате 1 на општинском нивоу,
позив на број се одређује из Прилога 3. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна (,,Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17) тако што
се за одговарајућу Општину (са чије територије се врши уплата трошкова) из колоне 2. Прилога 3. у колони 4.
пронађе одговарајућа шифра са контролним бројем, што уједно представља и позив на број.
Висина трошкова полагања стручног испита прописана је Законом о изменама и допунама Закона о
републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 113/17), и то:
1. за стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на
раду........................................................................................................................................................................12.600,00
динара тарифни број 207а
2. за стручни испит о практичној оспособљености одговорног лица, за обављање послова прегледа и провере
опреме за рад и за 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................................................................................................15.740,00
динара тарифни број 207а
НАПОМЕНА:
За поновно полагање стручног испита плаћа се такса прописана овим тарифним бројем.
За поновно полагање посебног дела стручног испита плаћа се такса у износу од 70% одговарајуће таксе
прописане овим тарифним бројем.
За поновно полагање само усменог дела посебног стручног испита плаћа се такса у износу од 50%
одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.

