
Циљ семинара је упознавање тек 
усвојеног Закона о изменама и допу-
нама Закона о безбедности и здрав-
љу на раду као и са изменама и 
допунама свих подзаконских прописа 
које су проистекле доношењем овог 
закона: 

1. Правилник о начину и поступку процене 
ризика на радном месту и у радној околини  

2. Правилник о садржају елабората о уређењу 
градилишта  

3. Правилник о поступку прегледа и испитива-
ња опреме за рад и испитивања услова радне 
околине  

4. Правилник о евиденцијама у области без-
бедности и здравља на раду  

5. Правилник о условима и висини трошкова 
за издавање лиценци за обављање послова у 
области безбедности и здравља на раду  

6. Правилник о превентивним мерама за без-
бедан и здрав рад при коришћењу опреме зa 
рад   

7. Уредба о превентивним мерама за безбе-
дан и здрав рад при излагању азбесту  

8. Правилник о превентивним мерама за без-
бедан и здрав рад при излагању електромаг-
нетном пољу  

9. Правилник о програму, начину и висини 
трошкова полагања стручног испита за обав-
љање послова безбедности и здравља на 
раду и послова одговорног лица  

   10. Правилник о програму, начину и висини 
трошкова, припреме и полагања стручног ис-
пита за обављање послова координатора за 
израду пројекта и стручног испита за обавља-
ње послова координатора за извођење радова  

        11. Правилник о садржају и начину издавања 
обрасца извештаја о повреди на раду, профе-
сионалном обољењу и обољењу у вези са 
радом.  

 

 ii МЕЂУНАРОДНИ  ИНСТИТУТ  ЗА 
ПРИМЕЊЕНО  УПРАВЉАЊЕ  ЗНАЊЕМ 

уз подршку и учешће 

Управе за безбедност и здравље на раду 
Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања  
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УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА 

Предавачи:  
 

Вера Божић Трефалт, директор Управе 

за безбедност и здравље на раду 
Министарства  рада:  
 

мр Симо Косић:  

Закон о безбедности и здрављу на раду 
и други подзаконски прописи. 
 

др Божо Николић:  
Метода и методологија процене ризика, 
са посебним освртом на ручно руковање 
теретом, радом са екранима, покретна 
или привремена градилишта, експлозив-
не атмосфере и управљање ризицима. 

КОТИЗАЦИЈА:  

Основна котизација са ПДВ-ом износи 
12.400 динара. Котизација се умањује 
15%  за учеснике семинара који су већ 
присуствовали неком семинару или 
конференцији у организацији Института. 

СМЕШТАЈ:  

Учесници сами обезбеђују смештај.  
Организатор је учесницима обезбедио 
смештај са попустом од 15%  у хотелу 
где се одржава семинар, Хотел Путник  
Club A. Резервација соба под овим 
условима је временски ограничена. 

 

 

 

 

Семинар је намењен свим правним и 
физичким лицима, а првенствено одго-
ворним лицима и лицима за безбедност, 
као и свима који су укључени у послове 
безбедности и здравља на раду или се 
на било који други начин баве овим 
пословима. 

Намењен је и послодавцима, правним 
службама, студентима, произвођачима, 
увозницима и набављачима опреме за 
рад, као и средстава и опреме за личну 
заштиту.  

 

ПРИЈАВЕ 

Препоручује се пријављивање попуњава-
њем обрасца који се електронском пош-
том добија од организатора.  
Могуће је и путем сајта или доставља-
њем података: име кандидата, назив 
предузећа, матични број, ПИБ и телефон. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ, КОНТАКТ  

Телефони:  
062 (063)-665-082, 021-897-017  

e-mail:  iiakm14@gmail.com   

www.iiakm.org.rs  
 

mailto:iiakm14@gmail.com

