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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

И 

 

МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

РАСПИСУЈУ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ  

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ 
 

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за 

безбедност и здравље на раду у сарадњи са Међународном организацијом рада, кроз 

пројекат „Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији“, расписује 

конкурс за доделу информационо- комуникационе опреме. 

 

  

1. КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ? 

 

 правно лице или предузетник које у радном односу има највише 3 (три) запослена 

лица која испуњавају услове прописане Законом о безбедности и здрављу на раду 

и којима је у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу 

са овим законом;  

 

 да код корисника услуга (правних лица и предузетника) није било смртних и 

тешких повреда на раду услед којих је утврђена инвалидност у складу са 

прописима у претходних пет година (2021; 2020; 2019; 2018; 2017 година) 

 

 да током вршења инспекцијског надзора над радом правног лица или 

предузетника није утврђен степен ризика који је оцењен као средњи, висок или 

критичан; 

 

 да лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду важи најмање 

још две године од дана подношења пријаве за доделу ове опреме. 
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2. ОПРЕМА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈЕ 

 

У оквиру пројекта биће обезбеђена информационо-комуникациона опрема, за 3 

(три) правна лица и/или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и 

здравља на раду, у укупној вредности од 750.000,00 динара (три  стона рачунара са 

лиценцираним софтвером; три мулти-функционална штампача и три мобилна 

телефона). 

 

 

3. ПРИЈАВА 

 

Пријава на конкурс се врши путем Обрасца 1 и доставља се искључиво 

електронски на адресу: upravazabzr@minrzs.gov.rs под називом мејла: „Пријава 

правних лица/предузетника са лиценцом БЗР за ИКТ опрему“. 

 

Поред Обрасца 1 пријава треба да садржи: 

 

 доказ да послодавац има највише три запослена (уговори о раду); 

 изјаву законског заступника да код корисника услуга (правних лица и 

предузетника) није било смртних и тешких повреда на раду услед којих је 

утврђена инвалидност у складу са прописима у претходних пет година; 

 мотивационо писмо (разлози за доделу опреме); 

 Управа за безбедност и здравље на раду ће по службеној дужности прибавити 

остале доказе. 

 

4. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА 

 

Рок за достављање пријаве: 21. март 2022. године.  

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

5. РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 

 

Управа за безбедност и здравље на раду ће обавестити одабрана правна лица и 

предузетнике о резултатима конкурса а најкасније до 11.04.2022. године. 

 

За додатне информације можете контактирати Управу за безбедност и здравље на 

раду на број телефона 011/33 47 392. 
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