
 

 

 
POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA 

ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 

- obaveštenje – 

 
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, organizuje obuku u vidu pripremne 

nastave za polaganje stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova 

bezbednosti i zdravlja na radu. 
 

Ciljna grupa: 

Zaposlena i nezaposlena lica koja žele da se bave poslovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja 
na radu. 

 

Predavači: 

Profesori Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu, kompetentni eksperti iz 
svih zastupljenih oblasti. 

 

Mesto i vreme održavanja pripremne nastave: 
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu. 

Nastava će se organizovati tokom šest nedelja četvrtkom, petkom i subotom. 

Termini održavanja pripremne nastave biće određeni po formiranju nastavne grupe. 
Svaki učesnik dobija zbirku propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na CD-u. 

 

Prijavu za učešće na pripremnoj nastavi možete izvršiti na telefon 

021/48 92 512 odnosno e-mail-om na: majer@vtsns.edu.rs 
Popunjenu prijavu poslati na e-mail ili predate lično. 

 

Uplata troškova pripremne nastave: 
Po dobijanju Prijave, Škola upućuje Predračun sa podacima za uplatu 

 

Broj mesta nije ograničen, ali ne manji od 10-15 polaznika! 

 
U prilogu obaveštenja dostavljamo Vam tematske oblasti nastave i obrazac Prijave. 

 

                                                                                                                Direktor: 
                                                                                                   dr Branko Savić, professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAM O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA - O PRAKTIČNOJ 

OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA 

NA RADU I POSLOVA PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA 

USLOVA RADNE OKOLINE 

 
OPŠTI DEO PROGRAMA 

 
1. Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i 

zdravlja na radu u Republici Srbiji 

 

1) Ustav Republike Srbije 

2) Rezolucija o pridruživanju EU Republike Srbije 
3) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i 

njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane 

4) Ugovori o osnivanju EU 

5) Zakon o potvrđivanju revidirane evropske socijalne povelje 
6) Rezolucija Saveta EU od 21. decembra 1987. godine o bezbednosti, higijeni i zdravlju na radu 

7) Strateški okvir za bezbednost i zdravlje na radu EU 2014 - 2020 

8) Konvencije MOR-a 
9) Direktiva EU o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu 

10) Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu 

11) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 
12) Krivični zakonik 

 

2. Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, 

zdravstvene i socijalne zaštite (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno i penzijsko i 

invalidsko osiguranje) 

 

1) Zakon o radu 
2) Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

3) Zakon o zdravstvenom osiguranju 

4) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 

 
POSEBNI DEO PROGRAMA 

 

1. Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini 

 

1) Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na 

radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i 
ispitivanja uslova radne okoline i Smernicama za procenu rizika. 

2) Pregledi i ispitivanja opreme za rad. 

3) Ispitivanje uslova radne okoline. 

4) Pravilnik o bezbednosti mašina. 
 

2. Opšte i posebne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 

 
1) Objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad 

2) Sredstva za rad 

3) Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu 

 

 



 

 
4) Oznake za bezbednost i zdravlje na radu  

5) Mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova  
6) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri ručnom prenošenju tereta  

7) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju hemijskim materijama  

8) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom  
9) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju biološkim štetnostima  

10) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju azbestu  

11) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju vibracijama  

12) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju buci  
13) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri izlaganju karcinogenima i mutagenima  

14) Mere bezbednosti i zdravlja na radu usled rizika od eksplozivnih atmosfera  

15) Mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje  
16) Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri preradi i obradi drveta i sličnih materijala  

17) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u šumarstvu  

18) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u saobraćaju i održavanju transportnih sredstava  
19) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u poljoprivredi  

20) Mere bezbednosti i zdravlja na radu u postupku pružanja prve pomoći  

 

3. Metodološki postupci pregleda i ispitivanja opreme za rad, odnosno opreme koja podleže 

preventivnim i periodičnim ispitivanjima u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja 

na radu  

 
1) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline  

2) Stručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova 

radne okoline  
3) Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera 

4) Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda  

5) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti  

6) Pravilnik o bezbednosti mašina  
 

4. Metodološki postupci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih 

štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti  

 

1) Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline  

2) Stručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova 

radne okoline  
3) Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera  

4) Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista  

5) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima  
6) Zakon o hemikalijama  

7) Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda  

8) Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU 
 

IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 

 

 

Naziv:  

Adresa:  

PIB Matični broj Sifra delatnosti 

   

Ime i prezime učesnika: Funkcija: Kontakt (telefon, e-mail, mobilni) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Uplatu troškova neophodno je obaviti pre početka pripremne nastave. 

 

Osoba za kontakt: Majer Milan 

 

Prijavu možete izvršiti telefonom, е-mailom, lično i obavezno propraćeno popunjenom 

prijavom, na adresu: 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Školska broj 1, 21000 Novi Sad, 

tel: 021/4892-512, е-mail: majer@vtsns.edu.rs 

 

 

 

 

 

 


