
 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
 

 

 

 

 

Управа за безбедност и здравље на раду 

в.д. Директора 

Марина Фуртула 

 



АКТУЕЛНО СТАЊЕ  

 

2005. године усвојен Закон о безбедности и здрављу на раду  

56 подзаконских прописа: 

8 уредби,  

48 правилника 
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА СМРТНИХ ПОВРЕДА НА РАДУ 
ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕУ/СРБИЈА 
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НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

• Значење појединих израза:  

Радно место јесу послови које запослени обавља у радној средини у 
којој борави или има приступ у току рада и који је под непосредном 
или посредном контролом послодавца; 

Лице које се самозапошљава;  

Радна средина;  

Корективне мере;  

Штетност; 

 

 

 

 



 

НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА 

 

• Прецизирање обавезе послодавца да се при планирању и увођењу нових технологија 
консултује са запосленима или представницима запослених; 

• Прописан рок до 30 дана за издавање стручног налаза о изврешеним прегледима и 
испитивањима; 

• Поред обезбеђивања личне заштитне опреме у исправном стању послодавац је 
дужан да спроведе обуку за њено правилно коришћење; 

• Прва помоћ – прецизирано ко може да врши обуку запослених (обуку запослених 
за пружање прве помоћи врши здравствена установа која обавља делатност 
медицине рада или надлежни орган са одговарајућим овлашћењем добијеним у 
складу са посебним законом).  

 

 



НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

Дозволе за рад  

 

Приликом извођења радова на висини, у дубини, у скученом 
простору, у простору са експлозивним атмосферама, при 
коришћењу токсичних материја, одговорно лице за извођење 
радова је дужно да изда дозволу за рад.  

 

Послодавац је дужан да уреди поступак за издавање дозволе за рад.  

 

 



 

 

• Обавеза израде елабората о уређењу градилишта за радове који трају дуже од 
три дана, могућност достављања пријаве радова и елабората у форми 
електронског документа; 

• Обука запослених – свака промена опреме или процеса рада; 

• Обука менаџмента; 

• Додатна обука у року од осам дана у случају тешке или смртне повреде на 
раду; 

 

 

 

 

 

НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 



 
НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

•  За обављање послова безбедности и здравља на раду послодавац је 
дужан да закључи уговор о раду са једним или више од својих 
запослених; 

• Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља 
сам у одређеним делатностима, ако има до 20 запослених и дужан је да 
има положен стручни испит за обављање послова безбедности и 
здравља на раду; 

• Саветник за безбедност и здравље на раду; 

• Сарадник за безбедност и здравље на раду; 

• Континуирана едукација. 

 

 

 



 
 

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НА РАДУ 

• Послодавац је дужан да запосленом на његов захтев обезбеди лекарски 
преглед који одговара ризицима на радном месту у редовним 
интервалима, а најмање једном у пет година, у складу са прописима о 
здравственој заштити. 

 

ЕВИДЕНЦИЈА, САРАДЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

• Прецизирање и могућност вођења евиденција у форми електронског 
документа 

 

 

НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 



 
 

НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 
 
 

СТРУЧНИ ИСПИТ И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

 

• Издавање и обнављање лиценци 

1) саветнику за безбедност и здравље на раду;  

2) сараднику за безбедност и здравље на раду; 

3) координатору за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта; 

4) координатору за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова;  

5) одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад; 

6) одговорном лицу за обављање послова испитивања услова радне средине, 
односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), 
микроклиме и осветљености; 

7) правним лицима. 
 



НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

НАДЗОР 

• Инспектор рада је дужан да, забрану рада јавно истакне на радном месту, а 
радно место и средство за рад видно обележи. 

• У поступку вршења надзора смртне, тешке или колективне повреде на раду, 
у циљу обезбеђивања доказа, послодавац је дужан да заустави рад на радном 
месту, односно средствима за рад на којима су се оне догодиле. 

• Забрана рада на градилиштима на којима нису примењене мере бзр 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

• Предвиђено 59 различитих прекршаја због повреда закона, до 2.000.000 
динара 

 



НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

• Физичко лице које први пут подноси захтев за издавање одговарајуће 
лиценце није дужно да достави доказ о континуираној едукацији; 

• Лице које је обављало послове безбедности и здравља на раду и које не 
испуњава услове из овог закона, може да настави да обавља те послове до 
испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет година; 

• Лиценце важе до истека рока на који су издате.  

 

 

 

 

 

 



НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 
• Лице које је обављало послове безбедности и здравља на раду најмање 

пет година пре ступања на снагу овог закона, а које не испуњава услове 
утврђене у чл. 45. и 46. овог закона, може да настави да обавља те 
послове.  

• Лице које је обављало послове безбедности и здравља на раду мање од 
пет година пре ступања на снагу овог закона, а које не испуњава услове 
утврђене у чл. 45. и 46. овог закона, може да настави да обавља те 
послове до испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет 
година, осим лица којем је до испуњења услова за престанак радног 
односа са правом на старосну пензију преостало највише пет година.  

 



НАЦРТ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

• Лице које је запослено у правном лицу или код предузетника са 
лиценцом пре ступања на снагу овог закона, а које не испуњава 
услове утврђене у члану 45. овог закона, може да настави да 
обавља те послове до испуњења услова утврђених овим законом, 
а најдуже пет година, осим лица којем је до испуњења услова за 
престанак радног односа са правом на старосну пензију 
преостало највише пет година.  



   

                             

                        

 

 

          ГОДИНА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

  „БЕЗБЕДАН РАД – ЗДРАВА БУДУЋНОСТ”    

 




