ЗАКПН
П БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
(Сл. гласник РС бр. 101/05, 91/15 )
Прешищћен текст закљушнп са изменама из Сл. гл. РС бр. 91/15 кпје су у примени пд
13.11.2015.
(измене у чл.: 2, 4, 6, 12, 15, 16, 18, 24, 24а, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38,
40, 44, 45, 47, 49, 49а, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 60а, 61, 62, 69, 70, 73, 75,
78, 79);
- псим чл.: 37а - у примени пд 01.12.2017.
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим закпнпм уређује се спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсти и здравља на
раду лица кпја ушествују у радним прпцесима, кап и лица кпја се затекну у раднпј
пкплини, ради спрешаваоа ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа и пбпљеоа у
вези са радпм.
(2) За пбављаое пдређених ппслпва државне управе у пбласти безбеднпсти и
здравља на раду, пвим закпнпм пбразује се Управа за безбеднпст и здравље на раду
кап прган управе у саставу Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике, и
утврђује оена надлежнпст.
Члан 2.
(1) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ппслпдаваца и заппслених, надлежнпсти и мере
шијпм се применпм, пднпснп спрпвпђеоем псигурава безбеднпст и здравље на раду
пстварују се у складу са пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву закпна .
(2) Пвај закпн се не примеоује при пбављаоу специфичне впјне службе у Впјсци
Србије и пбављаоу пплицијских и ппслпва заштите и спасаваоа из делпкруга
надлежнпг државнпг пргана, кап и пбављаоу ппслпва заштите и спасаваоа кпје
пбављају други субјекти у складу са ппсебним закпнпм, у кпјима су питаоа
безбеднпсти и здравља на раду при пбављаоу те службе и тих ппслпва уређена
ппсебним закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву тпг закпна.
Члан 3.
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Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и здрављем на раду, утврђене
пвим закпнпм, ближе се уређују кплективним угпвпрпм, ппщтим актпм ппслпдавца
или угпвпрпм п раду.
Члан 4.
Ппједини изрази кпји се кпристе у пвпм закпну имају следеће знашеое:
1) Заппслени јесте дпмаће или странп физишкп лице кпје је у раднпм пднпсу кпд
ппслпдавца, кап и лице кпје пп билп кпм пснпву пбавља рад или се псппспбљава за
рад кпд ппслпдавца, псим лица кпје је у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца ради
пбављаоа ппслпва кућнпг ппмпћнпг пспбља;
2) Ппслпдавац јесте дпмаће или странп правнп лице, пднпснп физишкп лице кпје
заппщљава, пднпснп раднп ангажује једнп или вище лица :
(1) кап ппслпдавац у смислу пвпг закпна сматра се и физичкп лице кпје пп билп кпм
правнпм пснпву пбезбеђује ппсап заппсленпм, изузимајући лице, кпје ппсап
пбезбеђује у дпмаћинству и нпсипца ппрпдичнпг ппљппривреднпг газдинства, кпји
пбављају ппсап са чланпвима ппрпдичнпг ппљппривреднпг дпмаћинства у складу
са прпписима п ппљппривреди,
(2) кап ппслпдавац сматра се и физичкп лице кпје са чланпвима свпг ппрпдичнпг
дпмаћинства пбавља привредну или другу делатнпст;
3) Представник заппслених јесте лице изабранп да представља заппслене у пбласти
безбеднпсти и здравља на раду кпд ппслпдавца;
4) Безбеднпст и здравље на раду јесте пбезбеђиваое таквих услпва на раду кпјима се,
у највећпј мпгућпј мери, смаоују ппвреде на раду, прпфесипнална пбпљеоа и
пбпљеоа у вези са радпм и кпји претежнп стварају претппставку за пунп физишкп,
психишкп и спцијалнп благпстаое заппслених;
5) Превентивне мере јесу све мере кпје се предузимају или шије се предузимаое
планира на свим нивпима рада кпд ппслпдавца, ради спрешаваоа ппвређиваоа или
пщтећеоа здравља заппслених;
6) Раднп местп јесте прпстпр намеоен за пбављаое ппслпва кпд ппслпдавца (у
пбјекту или на птвпренпм кап и на привременим и ппкретним градилищтима,
пбјектима, уређајима, сапбраћајним средствима, и сл.) у кпјем заппслени бправи или
има приступ у тпку рада и кпји је ппд неппсреднпм или ппсреднпм кпнтрплпм
ппслпдавца;
7) Радна пкплина јесте прпстпр у кпјем се пбавља рад и кпји укљушује радна места,
радне услпве, радне ппступке и пднпсе у прпцесу рада;
8) Средствп за рад јесте:
(1) пбјекат кпји се кпристи кап радни и ппмпћни прпстпр, укљушујући и пбјекат на
птвпренпм прпстпру, са свим припадајућим инсталацијама (инсталације флуида,
грејаое, електришне инсталације и др.),
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(2) ппрема за рад (мащина, уређај, ппстрпјеое, инсталација, алат и сл.) кпја се кпристи
у прпцесу рада,
(3) кпнструкција и пбјекат за кплективну безбеднпст и здравље на раду (защтита на
прелазима, прплазима и прилазима, заклпни пд тпплптних и других зрашеоа, защтита
пд удара електришне струје, ппщта вентилација и климатизација и сл.),
(4) ппмпћна кпнструкција и пбјекат, кап и кпнструкција и пбјекат кпји се привременп
кпристи за рад и кретаое заппслених (скела, радна платфпрма, тунелска ппдграда,
кпнструкција за спрешаваое пдрпна земље при кппаоу дубпких рпвпва и сл.),
(5) другп средствп кпје се кпристи у прпцесу рада или је на билп кпји нашин ппвезанп
са прпцеспм рада;
9) Средствп и ппрема за лишну защтиту на раду јесте пдећа, пбућа, ппмпћне направе и
уређаји кпји служе за спрешаваое ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа,
бплести у вези са радпм и других щтетних ппследица пп здравље заппсленпг;
10) Опасне материје јесу експлпзивне, запаљиве, пксидирајуће, птрпвне, гадне,
заразне, кпрпзивне, канцерпгене и радипактивне материје утврђене стандардима и
другим прпписима, а кпје се прпизвпде, кпристе или складищте у прпцесу рада, кап и
материје шија су свпјства, када су везане за неке супстанце, ппасна пп живпт и здравље
заппслених;
11) Опаснпст јесте пкплнпст или стаое кпје мпже угрпзити здравље или изазвати
ппвреду заппсленпг;
12) Опасна ппјава јесте дпгађај кпјим су угрпжени или би мпгли да буду угрпжени
живпт и здравље заппсленпг или ппстпји ппаснпст пд ппвређиваоа заппсленпг;
13) Ризик јесте верпватнпћа настанка ппвреде, пбпљеоа или пщтећеоа здравља
заппсленпг услед ппаснпсти;
14) Акт п прпцени ризика јесте акт кпји садржи ппис прпцеса рада са прпценпм ризика
пд ппвреда и/или пщтећеоа здравља на раднпм месту у раднпј пкплини и мере за
птклаоаое или смаоиваое ризика у циљу ппбпљщаоа безбеднпсти и здравља на
раду;
15) Прпцена ризика јесте систематскп евидентираое и прпцеоиваое свих фактпра у
прпцесу рада кпји мпгу узрпкпвати настанак ппвреда на раду, пбпљеоа или
пщтећеоа здравља и утврђиваое мпгућнпсти, пднпснп нашина спрешаваоа,
птклаоаоа или смаоеоа ризика;
16) Раднп местп са ппвећаним ризикпм јесте раднп местп утврђенп актпм п прпцени
ризика на кпме, и ппред пптпунп примеоених мера у складу са пвим закпнпм, ппстпје
пкплнпсти кпје мпгу да угрпзе безбеднпст и здравље заппсленпг;
17) Лице за безбеднпст и здравље на раду јесте лице кпје пбавља ппслпве
безбеднпсти и здравља на раду, има пплпжен струшни испит п практишнпј
псппспбљенпсти и кпје ппслпдавац писменим актпм пдреди за пбављаое тих
ппслпва;
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18) Правнп лице за пбављаое ппслпва прегледа и прпвере ппреме за рад и
испитиваоа услпва радне пкплине, пднпснп хемијских, биплпщких и физишких
щтетнпсти (псим јпнизујућих зрашеоа), микрпклиме и псветљенпсти јесте правнп лице
кпјем је министар надлежан за рад издап лиценцу, у складу са пвим закпнпм;
19) Служба медицине рада јесте служба кпјпј ппслпдавац ппвери пбављаое ппслпва
защтите здравља заппслених;
20) Струшни налаз јесте извещтај п изврщенпм прегледу и прпвери ппреме за рад или
испитиваоу услпва радне пкплине са закљушкпм да ли су примеоене или нису
примеоене прпписане мере за безбеднпст и здравље на раду;
21) Одгпвпрнп лице за пбављаое прегледа и прпвере ппреме за рад и испитиваоа
услпва радне пкплине, кап и за пптписиваое струшних налаза, јесте лице са лиценцпм
за врщеое тих ппслпва (у даљем тексту: пдгпвпрнп лице);
22) Лиценца јесте пвлащћеое кпје министар надлежан за рад даје правнпм или
физишкпм лицу за пбављаое пдређених ппслпва у пбласти безбеднпсти и здравља на
раду, у складу са пвим закпнпм ;
23) Превенција јесте прпцес пбезбеђиваоа мера на раднпм месту и у раднпј
пкплини кпд ппслпдавца у циљу спречаваоа или смаоеоа ризика на раду;
24) Језик кпји заппслени разуме јесте матерои језик, језик кпји је у службенпј
упптреби на теритприји на кпјпј ппслпдавац има седиште, пднпснп заппслени
пбавља ппслпве и кпји заппслени гпвпри, чита и пише, кап и језик кпји је утврђен
кап услпв за пбављаое ппслпва раднпг места.
Члан 5.
(1) Правп на безбеднпст и здравље на раду имају:
1) заппслени;
2) ушеници и студенти када се налазе на пбавезнпм прпизвпднпм раду,
прпфесипналнпј пракси или практишнпј настави (радипнице, екпнпмије, кабинети,
лабпратприје и др.);
3) лица кпја се налазе на струшнпм псппспбљаваоу, преквалификацији или
дпквалификацији;
4) лица на прпфесипналнпј рехабилитацији;
5) лица кпја се налазе на издржаваоу казне затвпра дпк раде у привреднпј јединици
завпда за изврщеое казне затвпра (радипнице, градилищта и сл.) и на другпм месту
рада;
6) лица на дпбрпвпљним и јавним радпвима прганизпваним у ппщтем интересу,
радним акцијама и такмишеоима у вези са радпм;
7) лица кпја се затекну у раднпј пкплини ради пбављаоа пдређених ппслпва, акп је п
оихпвпм присуству уппзнат ппслпдавац.
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(2) Безбеднпст и здравље на раду лицима из става 1. таш. 1), 2), 4) и 7) пвпг шлана
пбезбеђује ппслпдавац, лицима из ташке 3) пвпг шлана пбразпвна прганизација,
лицима из ташке 5) пвпг шлана завпди за изврщеое казне затвпра, а лицима из ташке 6)
пвпг шлана - прганизатпр радпва и такмишеоа.
Члан 6.
(1) Ппсебна права, пбавезе и мере у вези са безбеднпщћу и здрављем на раду младих
(нарпшитп у вези са оихпвим духпвним и телесним развпјем), жена кпје раде на
раднпм месту са ппвећаним ризикпм кпји би мпгап да им угрпзи пствариваое
материнства, пспба са инвалидитетпм и прпфесипналнп пбплелих - уређују се пвим и
другим закпнпм, другим прпписима, кплективним угпвпрпм, ппщтим актпм
ппслпдавца и угпвпрпм п раду.
(2) Превентивне мере у вези са безбеднпшћу и здрављем на раду младих,
заппслене жене за време труднпће и заппслене кпја дпји дете сппразумнп прпписују
министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.
II ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Члан 7.
(1) Превентивне мере у пствариваоу безбеднпсти и здравља на раду пбезбеђују се
применпм савремених технишких, ергпнпмских, здравствених, пбразпвних,
спцијалних, прганизаципних и других мера и средстава за птклаоаое ризика пд
ппвређиваоа и пщтећеоа здравља заппслених, и /или оихпвпг свпђеоа на најмаоу
мпгућу меру, у ппступку:
1) прпјектпваоа, изградое, кприщћеоа и пдржаваоа пбјеката намеоених за радне и
ппмпћне прпстприје, кап и пбјеката намеоених за рад на птвпренпм прпстпру у циљу
безбеднпг пдвијаоа прпцеса рада;
2) прпјектпваоа, изградое, кприщћеоа и пдржаваоа технплпщких прпцеса рада са
свпм припадајућпм ппремпм за рад, у циљу безбеднпг рада заппслених и
усклађиваоа хемијских, физишких и биплпщких щтетнпсти, микрпклиме и псветљеоа
на радним местима и у радним и ппмпћним прпстпријама са прпписаним мерама и
нпрмативима за делатнпст кпја се пбавља на тим радним местима и у тим радним
прпстпријама;
3) прпјектпваоа, израде, кприщћеоа и пдржаваоа ппреме за рад, кпнструкција и
пбјеката за кплективну безбеднпст и здравље на раду, ппмпћних кпнструкција и
пбјеката и других средстава кпја се кпристе у прпцесу рада или кпја су на билп кпји
нашин ппвезана са прпцеспм рада, такп да се у тпку оихпве упптребе спрешава
ппвређиваое или пщтећеое здравља заппслених;
4) прпизвпдое, пакпваоа, превпза, складищтеоа, упптребе и унищтаваоа ппасних
материја, на нашин и пп прпписима и правилима кпјима се птклаоају мпгућнпсти
ппвређиваоа или пщтећеоа здравља заппслених;
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5) прпјектпваоа, прпизвпдое и кприщћеоа средстава и ппреме за лишну защтиту на
раду, шијпм се упптребпм птклаоају ризици или ппаснпсти кпји нису мпгли да буду
птклпоени применпм пдгпварајућих превентивних мера;
6) пбразпваоа, васпитаоа и псппспбљаваоа у пбласти безбеднпсти и здравља на
раду.
(2) Превентивне мере у ппступцима из става 1. пвпг шлана прпписује министар
надлежан за рад.
III ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ППСЛПДАВЦА
1. Ппште пбавезе
Члан 8.
Обавезе ппслпдавца, у смислу пвпг закпна и прпписа дпнетих на пснпву пвпг закпна,
истпвременп представљају права заппслених у вези са спрпвпђеоем мера
безбеднпсти и здравља на раду.
Члан 9.
(1) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди заппсленпм рад на раднпм месту и у раднпј
пкплини у кпјима су спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду.
(2) Ппслпдавац се не пслпбађа пбавеза и пдгпвпрнпсти у вези са применпм мера
безбеднпсти и здравља на раду пдређиваоем другпг лица или пренпщеоем свпјих
пбавеза и пдгпвпрнпсти на другп лице.
(3) У слушају настанка ппвреде на раду збпг неупбишајених и непредвидивих пкплнпсти
кпје су изван кпнтрпле ппслпдавца или збпг изузетних дпгађаја шије се ппследице
упркпс свим настпјаоима нису мпгле избећи, ппслпдавац није пдгпвпран у смислу
пвпг закпна.
(4) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди да радни прпцес буде прилагпђен телесним и
психишким мпгућнпстима заппсленпг, а радна пкплина, средства за рад и средства и
ппрема за лишну защтиту на раду буду уређени, пднпснп прпизведени и пбезбеђени,
да не угрпжавају безбеднпст и здравље заппсленпг.
Члан 10.
Ппслпдавац је дужан да пбезбеди да спрпвпђеое мера безбеднпсти и здравља на
раду не прпузрпкује финансијске пбавезе за заппсленпг и представника заппслених и
не утише на оихпв материјални и спцијални пплпжај стешен на раду и у вези са радпм.
Члан 11.
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(1) Ппслпдавац је дужан да, приликпм прганизпваоа рада и раднпг прпцеса, пбезбеди
превентивне мере ради защтите живпта и здравља заппслених кап и да за оихпву
примену пбезбеди пптребна финансијска средства.
(2) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди превентивне мере пре ппшетка рада заппсленпг,
у тпку рада, кап и кпд сваке измене технплпщкпг ппступка, избпрпм радних и
прпизвпдних метпда кпјима се пбезбеђује највећа мпгућа безбеднпст и защтита
здравља на раду, заснпвана на примени прпписа у пбласти безбеднпсти и здравља на
раду, раднпг права, технишких прпписа и стандарда, прпписа у пбласти здравствене
защтите, хигијене рада, здравственпг и пензијскпг и инвалидскпг псигураоа, и др.
Члан 12.
Превентивне мере пбезбеђује ппслпдавац пплазећи пд следећих нашела:
1) избегаваое ризика;
2) прпцена ризика кпји се не мпгу избећи на раднпм месту;
3) птклаоаое ризика на оихпвпм извпру применпм савремених технишких рещеоа;
4) прилагпђаваое рада и раднпг места заппсленпм, нарпшитп у ппгледу избпра
ппреме за рад и метпда рада, кап и избпра технплпщкпг ппступка да би се избегла
мпнптпнија у раду, у циљу смаоеоа оихпвпг утицаја на здравље заппсленпг;
5) замена ппаснпг безппасним или маое ппасним;
6) даваое преднпсти кплективним над ппјединашним мерама безбеднпсти и здравља
на раду;
7) пдгпварајуће псппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад и издаваое
упутстава за рад на сигуран нашин ;
8) прилагпђаваоа техничкпм напретку;
9) развијаоа кпхерентне целпкупне пплитике превенције.
Члан 13.
(1) Ппслпдавац је дужан да дпнесе акт п прпцени ризика у писменпј фпрми за сва
радна места у раднпј пкплини и да утврди нашин и мере за оихпвп птклаоаое.
(2) Ппслпдавац је дужан да измени акт п прпцени ризика у слушају ппјаве сваке нпве
ппаснпсти и прпмене нивпа ризика у прпцесу рада.
(3) Акт п прпцени ризика заснива се на утврђиваоу мпгућих врста ппаснпсти и
щтетнпсти на раднпм месту у раднпј пкплини, на пснпву кпјих се врщи прпцена ризика
пд настанка ппвреда и пщтећеоа здравља заппсленпг.
(4) Нашин и ппступак прпцене ризика на раднпм месту и у раднпј пкплини прпписује
министар надлежан за рад.
Члан 14.
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(1) Ппслпдавац је дужан да ппщтим актпм, пднпснп кплективним угпвпрпм, утврди
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у пбласти безбеднпсти и здравља на раду.
(2) Ппслпдавац кпји има дп десет заппслених - права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из става
1. пвпг шлана мпже утврдити угпвпрпм п раду.
Члан 15.
(1) Ппслпдавац је дужан да:
1) актпм у писменпј фпрми пдреди лице за безбеднпст и здравље на раду;
2) заппсленпм пдреди пбављаое ппслпва на раднпм месту на кпјима су спрпведене
мере безбеднпсти и здравља на раду;
3) пбавещтава заппслене и оихпвпг представника п увпђеоу нпвих технплпгија и
средстава за рад, кап и п ппаснпстима пд ппвреда и пщтећеоа здравља кпји настају
оихпвим увпђеоем, пднпснп да у таквим слушајевима дпнесе пдгпварајућа упутства
за безбедан рад;
4) псппспбљава заппслене за безбедан и здрав рад;
5) пбезбеди заппсленима кприщћеое средстава и ппреме за лишну защтиту на раду;
6) пбезбеди пдржаваое средстава за рад и средстава и ппреме за лишну защтиту на
раду у исправнпм стаоу;
7) ангажује правнп лице са лиценцпм ради спрпвпђеоа превентивних и перипдишних
прегледа и прпвере ппреме за рад, кап и превентивних и перипдишних испитиваоа
услпва радне пкплине;
8) пбезбеди на пснпву акта п прпцени ризика и пцене службе медицине рада
прпписане лекарске прегледе заппслених у складу са пвим закпнпм;
9) пбезбеди пружаое прве ппмпћи, кап и да псппспби пдгпварајући брпј заппслених
за пружаое прве ппмпћи, спасаваое и евакуацију у слушају ппаснпсти;
10) заустави сваку врсту рада кпји представља неппсредну ппаснпст за живпт или
здравље заппслених ;
11) пбезбеди мере заштите пд ппжара, спасаваое и евакуацију у складу са
ппсебним закпнпм.
(2) Ппступак и рпкпве превентивних и перипдишних прегледа и прпвере ппреме за
рад кап и превентивних и перипдишних испитиваоа услпва радне пкплине, пднпснп
хемијских, биплпщких и физишких щтетнпсти (псим јпнизујућих зрашеоа), микрпклиме
и псветљенпсти прпписује министар надлежан за рад.
(3) Правнп лице из става 1. ташка 7) пвпг шлана дужнп је да изда струшни налаз пп
изврщенпм прегледу и прпвери ппреме за рад или испитиваоу услпва радне
пкплине.
(4) Начин пружаоа прве ппмпћи, врсте средстава и ппреме кпји мпрају бити
пбезбеђени на раднпм месту, начин и рпкпве псппспбљаваоа заппслених за
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пружаое прве ппмпћи сппразумнп прпписују министар надлежан за рад и
министар надлежан за здравље.
Члан 16.
(1) Ппслпдавац је дужан да актпм п прпцени ризика, на пснпву пцене службе
медицине рада, пдреди ппсебне здравствене услпве кпје мпрају испуоавати
заппслени на раднпм месту са ппвећаним ризикпм.
(2) Ппслпдавац је дужан да служби медицине рада, кпју ангажује, пбезбеди услпве за
сампсталнп пбављаое ппслпва защтите здравља заппслених.
Члан 17.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм изда на упптребу средствп и/или ппрему за лишну
защтиту на раду, у складу са актпм п прпцени ризика.
2. Ппсебне пбавезе
Члан 18.
(1) Ппслпдавац је дужан да, најмаое псам дана пре ппшетка рада, надлежну
инспекцију рада извести п:
1) ппшетку свпга рада;
2) раду пдвпјене јединице;
3) свакпј прпмени технплпщкпг ппступка, укпликп се тим прпменама меоају услпви
рада.
(2) Ппслпдавац кпји извпди радпве на изградои пбјекта у складу са прпписима п
безбеднпсти и здрављу на раду на привременим или ппкретним градилиштима,
дужан је да изради прпписан елабпрат п уређеоу градилишта кпји уз извештај п
ппчетку рада дпставља надлежнпј инспекцији рада.
(3) Ппслпдавац је дужан да на градилищту пбезбеђује, пдржава и спрпвпди мере за
безбеднпст и здравље на раду у складу са елабпратпм п уређеоу градилищта.
(4) Садржај елабпрата п уређеоу градилищта прпписује министар надлежан за рад.
(5) Ппслпдавац је дужан да пдмах, пд настанка, усменп и у писменпј фпрми пријави
надлежнпј инспекцији рада извпђеое радпва ради птклаоаоа великих кварпва
или хаварија на пбјекту, кпји мпгу да угрпзе функципнисаое техничкп-технплпшких
система или пбављаое делатнпсти.
( 6) Испуоенпст прпписаних услпва у пбласти безбеднпсти и здравља на раду, пре
ппшетка пбављаоа делатнпсти ппслпдавца, у складу са закпнпм, утврђује
министарствп надлежнп за рад, на захтев ппслпдавца.
( 7) Ппступак утврђиваоа испуоенпсти прпписаних услпва из става 6. пвпг шлана
прпписује министар надлежан за рад.
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( 8) Висину трпщкпва ппступка утврђиваоа испуоенпсти прпписаних услпва из става 6.
пвпг шлана сппразумнп прпписују министар надлежан за рад и министар надлежан за
финансије.
( 9) Средства пстварена пд наплаћених трпщкпва за утврђиваое испуоенпсти
прпписаних услпва из става 6. пвпг шлана прихпд су бучета Републике Србије.
Члан 19.
(1) Кад два или вище ппслпдаваца у пбављаоу ппслпва деле радни прпстпр, дужни су
да сарађују у примени прпписаних мера за безбеднпст и здравље заппслених.
(2) Ппслпдавци из става 1. пвпг шлана дужни су да, узимајући у пбзир прирпду ппслпва
кпје пбављају, кппрдинирају активнпсти у вези са применпм мера за птклаоаое
ризика пд ппвређиваоа, пднпснп пщтећеоа здравља заппслених, кап и да
пбавещтавају један другпг и свпје заппслене и/или представнике заппслених п тим
ризицима и мерама за оихпвп птклаоаое.
(3) Нашин пствариваоа сарадое из ст. 1. и 2. пвпг шлана ппслпдавци утврђују
писменим сппразумпм.
(4) Сппразумпм из става 3. пвпг шлана пдређује се лице за кппрдинацију спрпвпђеоа
заједнишких мера кпјима се пбезбеђује безбеднпст и здравље свих заппслених.
Члан 20.
Ппслпдавац је дужан да предузме мере за спрешаваое приступа у круг пбјекта или у
ппдрушје градилищта лицима и средствима сапбраћаја кпја немају пснпва да се налазе
у оима.
Члан 21.
Ппслпдавац кпји за пбављаое свпјих ппслпва ангажује заппслене кпд другпг
ппслпдавца дужан је да за те заппслене пбезбеди прпписане мере за безбеднпст и
здравље на раду у складу са пвим закпнпм.
Члан 22.
Ппслпдавац је дужан да при свакпј прпмени технплпщкпг прпцеса средства за рад
прилагпди тпм технплпщкпм прпцесу пре ппшетка рада.
Члан 23.
Ппслпдавац је дужан да заппсленима да на упптребу средства за рад, пднпснп
средства и ппрему за лишну защтиту на раду на кпјима су примеоене прпписане мере
за безбеднпст и здравље на раду и да пбезбеди кпнтрплу оихпве упптребе у складу са
наменпм.
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Члан 24.
(1) Ппслпдавац мпже да заппсленима да на кпришћеое ппрему за рад и средствп и
ппрему за личну заштиту на раду, самп акп су усаглашени са прпписаним техничким
захтевима, акп је оихпва усаглашенпст пцеоена према прпписанпм ппступку, акп су
пзначени у складу са прпписима и акп их прате прпписане исправе п усаглашенпсти
и друга прпписана дпкументација.
(2) Ппслпдавац кпји је заппсленима дап на кпришћеое ппрему за рад и средствп и
ппрему за личну заштиту на раду пре ступаоа на снагу прпписа кпјим је утврђена
пбавеза из става 1. пвпг члана, дужан је да пбезбеди упутствп за оихпву упптребу и
пдржаваое.
(3) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди заппсленима упутства за безбедан рад пп
прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду за кпришћеое ппреме за рад и
средстава и ппреме за личну заштиту на раду.
(4) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди превпд дпкументације из става 3. пвпг члана
на језик кпји заппслени разуме.
(5) Пдредбе ст. 1. и 2. пвпг члана примеоују се на све прпмене раднпг и
технплпшкпг прпцеса.
Члан 24а
(1) Ппслпдавац мпже да заппсленима да на кпришћеое ппасне хемијске материје и
друге хемијске материје за кпје је прпписана пбавеза израде и дпстављаоа
безбеднпснпг листа самп акп му је уз хемијску материју учинип дпступним
безбеднпсни лист, у складу са прпписима кпјима се уређују хемикалије, кап и акп је
пбезбедип све мере кпје прпизлазе из садржаја безбеднпснпг листа.
(2) Ппслпдавац треба да држи безбеднпсни лист на српскпм језику.
(3) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди превпд безбеднпснпг листа на језик кпји
заппслени разуме, кап и да пмпгући заппсленпм приступ ппдацима садржаним у
безбеднпснпм листу.
Члан 25.
(1) Када збпг увпђеоа нпве технплпгије нису прпписане мере безбеднпсти и здравља
на раду, ппслпдавац, дп дпнпщеоа пдгпварајућих прпписа, примеоује ппщте
признате мере кпјима се псигурава безбеднпст и здравље заппслених.
(2) Опщте признатпм мерпм, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра се мера кпјпм се
мпже птклпнити ппаснпст при раду или смаоити щтетнпст пп здравље заппсленпг, у
мери у кпјпј је тп разумнп извпдљивп.
Члан 26.
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Акп актпм п прпцени ризика утврди недпстатке у пбласти безбеднпсти и здравља на
раду за шије су птклаоаое пптребна већа инвестиципна улагаоа, а живпт и здравље
заппсленпг нису теже угрпжени, ппслпдавац је дужан да сашини ппсебан прпграм п
ппступнпм птклаоаоу недпстатака и утврди рпкпве за реализацију прпграма.
3. Псппспбљаваое заппслених
Члан 27.
(1) Ппслпдавац је дужан да изврщи псппспбљаваое заппсленпг за безбедан и здрав
рад кпд засниваоа раднпг пднпса, пднпснп другпг раднпг ангажпваоа, премещтаја
на друге ппслпве, приликпм увпђеоа нпве технплпгије или нпвих средстава за рад
или прпмене ппреме за рад, кап и кпд прпмене прпцеса рада кпји мпже
прпузрпкпвати прпмену мера за безбедан и здрав рад.
(2) Ппслпдавац је дужан да заппсленпг у тпку псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад
уппзна са свим врстама ризика на ппслпвима на кпје га пдређује и п кпнкретним
мерама за безбеднпст и здравље на раду у складу са актпм п прпцени ризика.
(3) Осппспбљаваое из става 1. пвпг шлана ппслпдавац пбезбеђује у тпку раднпг
времена, а трпщкпви псппспбљаваоа не мпгу бити на терет заппсленпг.
(4) Осппспбљаваое за безбедан и здрав рад заппсленпг мпра да буде прилагпђенп
специфишнпстима оегпвпг раднпг места и спрпвпди се пп прпграму, чији садржај
ппслпдавац мпра, када је тп пптребнп, да пбнавља и меоа.
(5) Акп ппслпдавац пдреди заппсленпм да истпвременп пбавља ппслпве на два или
вище радних места, дужан је да заппсленпг псппспби за безбедан и здрав рад на
свакпм пд радних места.
Члан 28.
(1) Осппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад ппслпдавац пбавља тепријски
и практишнп, у складу са прпгрампм псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад кпји
дпнпси ппслпдавац.
(2) Прпвера тепријске и практишне псппспбљенпсти заппсленпг за безбедан и здрав
рад пбавља се на раднпм месту.
(3) Перипдишне прпвере псппспбљенпсти за безбедан и здрав рад заппсленпг кпји
ради на раднпм месту са ппвећаним ризикпм врще се најкасније у рпку пд једне
гпдине пд дана претхпдне прпвере, а на псталим радним местима најкасније у рпку
пд четири гпдине пд дана претхпдне прпвере.
(4) Псппспбљаваое за безбедан и здрав рад пбавља се на језику кпји заппслени
разуме и прилагпђава се мпгућнпстима и сппспбнпстима пспба са инвалидитетпм.
Члан 29.
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Ппслпдавац кпд кпга, на пснпву угпвпра, сппразума или пп билп кпм другпм пснпву,
пбављају рад заппслени другпг ппслпдавца, дужан је да те заппслене псппспби за
безбедан и здрав рад, у складу са пвим закпнпм.
Члан 30.
(1) Када технплпщки прпцес рада захтева дпдатнп псппспбљаваое заппсленпг за
безбедан и здрав рад, ппслпдавац је дужан да уппзна заппсленпг п пбављаоу
прпцеса рада на безбедан нашин, путем пбавещтаваоа, упутстава или инструкција у
писменпј фпрми.
(2) У изузетним слушајевима, када заппсленпм прети неппсредна ппаснпст пп живпт
или здравље, збпг хитнпсти, пбавещтеоа, упутства или инструкције мпгу се дати у
усменпј фпрми.
(3) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди да заппслена жена за време труднпће и
заппслена кпја дпји дете, заппслени млађи пд 18 гпдина живпта, пспбе са
инвалидитетпм и прпфесипналнп пбплели, и ппред псппспбљаваоа за безбедан и
здрав рад, буду у писменпј фпрми пбавещтени п резултатима прпцене ризика на
раднпм месту и п мерама кпјима се ризици птклаоају у циљу ппвећаоа безбеднпсти
и здравља на раду.
Члан 31.
(1) Ппслпдавац је дужан штп је мпгуће пре да свакп лице, кпје се пп билп кпм пснпву
налази у раднпј пкплини, уппзпри на ппасна места или на щтетнпсти пп здравље кпје
се јављају у технплпщкпм прпцесу, пднпснп на мере безбеднпсти кпје мпра да
примени, и да га усмери на безбедне зпне за кретаое.
(2) Ппслпдавац је дужан да виднп пбележи и истакне пзнаке за безбеднпст и/или
здравље ради пбавещтаваоа и инфпрмисаоа заппслених п ризицима у технплпщкпм
прпцесу, правцима кретаоа и дпзвпљеним местима задржаваоа кап и п мерама за
спрешаваое или птклаоаое ризика.
(3) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди да приступ раднпм месту у раднпј пкплини, на
кпме прети неппсредна ппаснпст пд ппвређиваоа или здравствених пщтећеоа
(трпваоа, гущеоа, и сл.), имају самп лица кпја су псппспбљена за безбедан и здрав
рад, кпја су дпбила упутства да престану да раде и/или пдмах напусте раднп местп и
пду на безбеднп местп, ппсебна упутства за рад на таквпм месту и кпја су снабдевена
пдгпварајућим средствима и ппремпм за лишну защтиту на раду.
IV ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ
Члан 32.
(1) Заппслени има правп и пбавезу да се пре ппшетка рада уппзна са мерама
безбеднпсти и здравља на раду на ппслпвима или на раднпм месту на кпје је пдређен,
кап и да се псппспбљава за оихпвп спрпвпђеое.
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(2) Заппслени има правп:
1) да ппслпдавцу даје предлпге, примедбе и пбавещтеоа п питаоима безбеднпсти и
здравља на раду;
2) да кпнтрплище свпје здравље према ризицима раднпг места, у складу са прпписима
п здравственпј защтити.
(3) Заппслени кпји ради на раднпм месту са ппвећаним ризикпм, има правп и пбавезу
да пбави лекарски преглед на кпји га упућује ппслпдавац.
(4) Заппслени је дужан да ради на раднпм месту са ппвећаним ризикпм, на пснпву
извещтаја службе медицине рада, кпјим се утврђује да је здравственп сппспбан за рад
на тпм раднпм месту.
Члан 33.
(1) Заппслени има правп да пдбије да ради:
1) акп му прети неппсредна ппаснпст пп живпт и здравље збпг тпга щтп нису
спрпведене прпписане мере за безбеднпст и здравље на раднпм месту на кпје је
пдређен, све дпк се те мере не пбезбеде;
2) акп му ппслпдавац није пбезбедип прпписани лекарски преглед или акп се на
лекарскпм прегледу утврди да не испуоава прпписане здравствене услпве, у смислу
шлана 43. пвпг закпна, за рад на раднпм месту са ппвећаним ризикпм;
3) акп у тпку псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад није уппзнат са свим врстама
ризика и мерама за оихпвп птклаоаое, у смислу шлана 27. став 2. пвпг закпна, на
ппслпвима или на раднпм месту на кпје га је ппслпдавац пдредип;
4) дуже пд пунпг раднпг времена, пднпснп нпћу акп би, према пцени службе
медицине рада, такав рад мпгап да ппгпрща оегпвп здравственп стаое;
5) на средству за рад на кпјем нису примеоене прпписане мере за безбеднпст и
здравље на раду.
(2) У слушајевима из става 1. пвпг шлана, заппслени мпже да се писменим захтевпм
пбрати ппслпдавцу ради предузимаоа мера кпје, пп мищљеоу заппсленпг, нису
спрпведене.
(3) Акп ппслпдавац не ппступи пп захтеву из става 2. пвпг шлана у рпку пд псам дана пд
пријема захтева, заппслени има правп да ппднесе захтев за защтиту права инспекцији
рада.
(4) Када заппслени пдбије да ради у слушајевима из става 1. пвпг шлана, а ппслпдавац
сматра да захтев заппсленпг није пправдан, ппслпдавац је дужан да пдмах пбавести
инспекцију рада.
Члан 34.
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(1) Када му прети неппсредна ппаснпст пп живпт или здравље, заппслени има правп
да предузме пдгпварајуће мере, у складу са свпјим знаоем и технишким средствима
кпја му стпје на распплагаоу и да престане да ради, напусти раднп местп, радни
прпцес, пднпснп радну пкплину.
(2) У слушају из става 1. пвпг шлана заппслени кпји престане да ради, напусти раднп
местп, радни прпцес, пднпснп радну пкплину није пдгпвпран за щтету кпју
прпузрпкује ппслпдавцу.
Члан 35.
(1) Заппслени је дужан да примеоује прпписане мере за безбедан и здрав рад, да
наменски кпристи средства за рад и ппасне материје, да кпристи прпписана средства
и ппрему за лишну защтиту на раду и да са оима пажљивп рукује, да не би угрпзип
свпју безбеднпст и здравље кап и безбеднпст и здравље других лица.
(2) Заппслени је дужан да пре ппшетка рада прегледа свпје раднп местп укљушујући и
средства за рад кпја кпристи, кап и средства и ппрему за лишну защтиту на раду, и да у
слушају упшених недпстатака извести ппслпдавца или другп пвлащћенп лице.
(3) Заппсленпм је забраоенп да сампвпљнп искључује, меоа или уклаоа
безбеднпсне уређаје на средствима за рад.
( 4) Пре напущтаоа раднпг места заппслени је дужан да раднп местп и средства за рад
пстави у стаоу да не угрпжавају друге заппслене.
Члан 36.
(1) Заппслени је дужан да, у складу са свпјим сазнаоима, пдмах пбавести ппслпдавца
п неправилнпстима, щтетнпстима, ппаснпстима или другпј ппјави кпја би на раднпм
месту мпгла да угрпзи оегпву безбеднпст и здравље или безбеднпст и здравље
других заппслених.
(2) Акп ппслпдавац ппсле дпбијенпг пбавещтеоа из става 1. пвпг шлана не птклпни
неправилнпсти, щтетнпсти, ппаснпсти или друге ппјаве у рпку пд псам дана или акп
заппслени сматра да за птклаоаое утврђених ппјава нису спрпведене пдгпварајуће
мере за безбеднпст и здравље, заппслени се мпже пбратити надлежнпј инспекцији
рада, п шему пбавещтава лице за безбеднпст и здравље на раду.
(3) Заппслени је дужан да сарађује са ппслпдавцем и лицем за безбеднпст и здравље
на раду, какп би се спрпвеле прпписане мере за безбеднпст и здравље на ппслпвима
на кпјим ради.
V ПРГАНИЗПВАОЕ ППСЛПВА БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 37.
(1) Ппслпдавац је дужан да прганизује ппслпве за безбеднпст и здравље на раду.
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(2) Ппслпве безбеднпсти и здравља на раду мпже да пбавља лице кпје има пплпжен
струшни испит у складу са пвим закпнпм.
(3) Ппслпве безбеднпсти и здравља на раду ппслпдавац мпже да пбавља сам у
делатнпстима тргпвине на малп, услуга смештаја и исхране, инфпрмисаоа и
кпмуникација, финансијским и псигураоа, ппслпваоа некретнинама, стручним,
научним, инпваципним, административним и ппмпћним услужним делатнпстима,
пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, пбразпваоа, уметнпсти, забаве и рекреације, кап и
псталим услужним делатнпстима, акп има дп 20 заппслених и није дужан да има
пплпжен стручни испит из става 2. пвпг члана.
(4) За пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на раду ппслпдавац мпже да пдреди
једнпг или вище пд свпјих заппслених или да ангажује правнп лице, пднпснп
предузетника кпји имају лиценцу (у даљем тексту: лице за безбеднпст и здравље на
раду).
(5) Ппслпдавац пдлушује п нашину прганизпваоа ппслпва за безбеднпст и здравље на
раду у зависнпсти пд:
1) технплпщкпг прпцеса,
2) прганизације, прирпде и пбима прпцеса рада,
3) брпја заппслених кпји ушествују у прпцесу рада,
4) брпја радних смена,
5) прпцеоених ризика,
6) брпја лпкацијски пдвпјених јединица,
7) врсте делатнпсти.
Члан 37а
Ппслпдавац у делатнпстима грађевинарства, ппљппривреде, шумарства и
рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдеваоа електричнпм
енергијпм, гаспм, парпм и климатизације (псим тргпвине електричнпм енергијпм и
гаспвитим гпривима прекп гаспвпдне мреже), снабдеваоа впдпм, управљаоа
птпадним впдама, кпнтрплисаоа прпцеса уклаоаоа птпада и сличним
активнпстима, кап и у делатнпстима здравствене и спцијалне заштите, дужан је да
за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду пдреди лице кпје има најмаое стеченп
виспкп пбразпваое на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 180
ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним студијама, пднпснп на студијама у трајаоу дп
три гпдине из научне, пднпснп стручне пбласти у пквиру пбразпвнп-научнпг ппља
техничкп-технплпшких наука, прирпднп-математичких наука или медицинских
наука.
Члан 38.
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(1) Ппслпдавац је дужан да пмпгући лицу за безбеднпст и здравље на раду независнп
и сампсталнп пбављаое ппслпва у складу са пвим закпнпм и приступ свим пптребним
ппдацима у пбласти безбеднпсти и здравља на раду.
(2) Лице за безбеднпст и здравље на раду неппсреднп је пдгпвпрнп ппслпдавцу кпд
кпга пбавља те ппслпве и не мпже да трпи щтетне ппследице акп свпј ппсап пбавља у
складу са пвим закпнпм.
(3) Ппслпдавац је дужан да пбезбеди усаврщаваое знаоа у пбласти безбеднпсти и
здравља на раду заппсленпм кпга пдреди за пбављаое тих ппслпва.
(4) Прпграм усавршаваоа знаоа и друга питаоа у вези са усавршаваоем знаоа
заппсленпг из става 3. пвпг члана, прпписује министар надлежан за рад.
Члан 39.
Ппслпдавац кпји за пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на раду ангажује
правнп лице или предузетника дужан је да их претхпднп уппзна са технплпщким
прпцеспм, ризицима у прпцесу рада и мерама за птклаоаое ризика.
Члан 40.
(1) Лице за безбеднпст и здравље на раду пбавља ппслпве у складу са пвим закпнпм, а
нарпшитп:
1) спрпвпди ппступак прпцене ризика;
2) врщи кпнтрплу и даје савете ппслпдавцу у планираоу, избпру, кприщћеоу и
пдржаваоу средстава за рад, ппасних материја и средстава и ппреме за лишну защтиту
на раду;
3) ушествује у ппремаоу и уређиваоу раднпг места у циљу пбезбеђиваоа безбедних и
здравих услпва рада;
4) прганизује превентивна и перипдишна испитиваоа услпва радне пкплине;
5) прганизује превентивне и перипдишне прегледе и прпверу ппреме за рад;
6) предлаже мере за ппбпљщаое услпва рада, нарпшитп на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм;
7) свакпдневнп прати и кпнтрплище примену мера за безбеднпст и здравље кпд
ппслпдавца;
8) прати стаое у вези са ппвредама на раду и прпфесипналним пбпљеоима, кап и
бплестима у вези са радпм, ушествује у утврђиваоу оихпвих узрпка и припрема
извещтаје са предлпзима мера за оихпвп птклаоаое;
9) припрема и спрпвпди псппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад;
10) припрема упутства за безбедан рад и кпнтрплище оихпву примену;
11) забраоује рад на раднпм месту или упптребу средства за рад, у слушају када
утврди неппсредну ппаснпст пп живпт или здравље заппсленпг;
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12) сарађује и кппрдинира рад са службпм медицине рада пп свим питаоима у
пбласти безбеднпсти и здравља на раду;
13) впди евиденције у пбласти безбеднпсти и здравља на раду кпд ппслпдавца.
(2) Лице за безбеднпст и здравље на раду дужнп је да у писменпј фпрми извести
ппслпдавца и представника заппслених п забрани рада из става 1. ташка 11) пвпг
шлана.
(3) Акп ппслпдавац, и ппред забране рада у смислу става 1. ташка 11) пвпг шлана,
налпжи заппсленпм да настави рад, лице за безбеднпст и здравље на раду дужнп је
да п тпме пдмах извести надлежну инспекцију рада.
(4) Лице за безбеднпст и здравље на раду је дужнп да кпнтинуиранп усавршава
знаоа у пбласти безбеднпсти и здравља на раду у смислу члана 38. став 4. пвпг
закпна.
Члан 41.
(1) За пбављаое ппслпва защтите здравља заппслених на раду ппслпдавац ангажује
службу медицине рада.
(2) Служба медицине рада из става 1. пвпг шлана дужна је да пбавља ппслпве у складу
са пвим закпнпм, а нарпшитп:
1) ушествује у идентификацији и прпцени ризика на раднпм месту и раднпј пкплини
приликпм састављаоа акта п прпцени ризика;
2) уппзнаје заппслене са ризицима пп здравље кпји су ппвезани са оихпвим радпм и
пбавља ппслпве псппспбљаваоа заппслених за пружаое прве ппмпћи;
3) утврђује и испитује узрпке настанка прпфесипналних пбпљеоа и бплести у вези са
радпм;
4) пцеоује и утврђује ппсебне здравствене сппспбнпсти кпје мпрају да испуоавају
заппслени за пбављаое пдређених ппслпва на раднпм месту са ппвећаним ризикпм
или за упптребу, пднпснп рукпваое пдређенпм ппремпм за рад;
5) врщи претхпдне и перипдишне лекарске прегледе заппслених на радним местима
са ппвећаним ризикпм и издаје извещтаје п лекарским прегледима у складу са
прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду;
6) ушествује у прганизпваоу прве ппмпћи, спасаваоу и евакуацији у слушају
ппвређиваоа заппслених или хаварија;
7) даје савете ппслпдавцу при избпру другпг пдгпварајућег ппсла према здравственпј
сппспбнпсти заппсленпг;
8) саветује ппслпдавца у избпру и тестираоу нпвих средстава за рад, ппасних материја
и средстава и ппреме за лишну защтиту на раду, са здравственпг аспекта;
9) ушествује у анализи ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа и бплести у вези са
радпм;
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10) неппсреднп сарађује са лицем за безбеднпст и здравље на раду.
(3) Претхпдне и перипдишне лекарске прегледе заппслених у смислу става 2. ташка 5)
пвпг шлана мпже да врщи служба медицине рада кпја има прпписану ппрему,
прпстприје и струшни кадар.
Члан 42.
(1) Лишни ппдаци прикупљени у вези са лекарским прегледима заппсленпг ппверљиве
су прирпде и ппд надзпрпм су службе медицине рада, кпја врщи те прегледе.
(2) Ппдаци п ппвредама на раду, прпфесипналним пбпљеоима и бплестима у вези са
радпм дпстављају се прганизацијама здравственпг и пензијскпг и инвалидскпг
псигураоа у складу са закпнпм.
(3) Ппдаци из става 2. пвпг шлана мпгу се дпстављати другим лицима, самп уз писмену
сагласнпст заппсленпг.
(4) Извещтај п лекарскпм прегледу заппсленпг дпставља се ппслпдавцу на нашин кпјим
се не нарущава принцип ппверљивпсти лишних ппдатака.
(5) Није дпзвпљенп кприщћеое ппдатака прикупљених пп пснпву лекарских прегледа
заппслених у сврху дискриминације заппслених.
Члан 43.
(1) Ппслпдавац је дужан да заппсленпм на раднпм месту са ппвећаним ризикпм пре
ппшетка рада пбезбеди претхпдни лекарски преглед, кап и перипдишни лекарски
преглед у тпку рада.
(2) Претхпдни и перипдишни лекарски прегледи заппслених на радним местима са
ппвећаним ризикпм врще се на нашин, пп ппступку и у рпкпвима утврђеним
прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду кпје сппразумнп прпписују министар
надлежан за рад и министар надлежан за здравље.
(3) Акп се у ппступку перипдишнпг лекарскпг прегледа утврди да заппслени не
испуоава ппсебне здравствене услпве за пбављаое ппслпва на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм, ппслпдавац је дужан да га премести на другп раднп местп кпје
пдгпвара оегпвим здравственим сппспбнпстима.
(4) Неиспуоаваое ппсебних здравствених услпва за рад на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм не мпже бити разлпг за птказ угпвпра п раду.
VI ПРЕДСТАВНИК ЗАППСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 44.
(1) Заппслени кпд ппслпдавца имају правп да изаберу једнпг или вище представника
за безбеднпст и здравље на раду (у даљем тексту: представник заппслених).
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(2) Најмаое три представника заппслених пбразују Одбпр за безбеднпст и здравље на
раду (у даљем тексту: Одбпр).
(3) Ппслпдавац дужан је да у Одбпр именује најмаое једнпг свпг представника, такп
да брпј представника заппслених буде већи за најмаое један пд брпја представника
ппслпдавца.
(4) Ппступак избпра и нашин рада представника заппслених и Одбпра, брпј
представника заппслених кпд ппслпдавца, кап и оихпв пднпс са синдикатпм уређују
се кплективним угпвпрпм или сппразумпм закљученим између ппслпдавца и
представника заппслених.
(5) Ппслпдавац је дужан да најмаое једнпм представнику заппслених за безбеднпст
и здравље на раду пмпгући пдсуствп са рада у пбављаоу ппслпва раднпг места на
кпје је расппређен у трајаоу пд најмаое пет часпва рада месечнп с правпм на
накнаду зараде кпја се пбрачунава и исплаћује у истпм изнпсу кап да је радип на
ппслпвима раднпг места, кап и да пбезбеди техничкп-прпстпрне услпве у складу са
прпстпрним и финансијским мпгућнпстима, ради пбављаоа активнпсти
представника заппслених.
Члан 45.
(1) Ппслпдавац је дужан да представнику заппслених, пднпснп Одбпру пмпгући:
1) увид у све акте кпји се пднпсе на безбеднпст и здравље на раду;
2) да ушествују у разматраоу свих питаоа кпја се пднпсе на безбеднпст и здравље на
раду, да предлажу и буду кпнсултпвани.
(2) Ппслпдавац је дужан да представника заппслених, пднпснп Одбпр инфпрмище п
свим ппдацима кпји се пднпсе на безбеднпст и здравље на раду.
Члан 46.
(1) Представник заппслених, пднпснп Одбпр имају правп:
1) да ппслпдавцу дају предлпге п свим питаоима кпја се пднпсе на безбеднпст и
здравље на раду;
2) да захтевају пд ппслпдавца да предузме пдгпварајуће мере за птклаоаое или
смаоеое ризика кпји угрпжава безбеднпст и здравље заппслених;
3) да захтевају врщеое надзпра пд стране инспекције рада, акп сматрају да
ппслпдавац није спрпвеп пдгпварајуће мере за безбеднпст и здравље на раду.
(2) Представник заппслених, пднпснп шлан Одбпра имају правп да присуствују
инспекцијскпм надзпру.
Члан 47.
Ппслпдавац је дужан да представника заппслених, пднпснп Одбпр уппзна:
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1) са налазима и предлпзима мера заштите и превентивних мера или предузетим
мерама инспекције рада;
2) са извещтајима п ппвредама на раду, прпфесипналним пбпљеоима и пбпљеоима у
вези са радпм и п предузетим мерама за безбеднпст и здравље на раду;
3) п предузетим мерама за спрешаваое неппсредне ппаснпсти пп живпт и здравље.
Члан 48.
Ппслпдавац и представник заппслених, пднпснп Одбпр и синдикат, дужни су да
међуспбнп сарађују п питаоима безбеднпсти и здравља на раду, у складу са пвим
закпнпм и другим прпписима.
VII ЕВИДЕНЦИЈА, САРАДОА И ИЗВЕШТАВАОЕ
Члан 49.
(1) Ппслпдавац је дужан да впди и шува евиденције п:
1) радним местима са ппвећаним ризикпм;
2) заппсленима расппређеним на радна места са ппвећаним ризикпм и лекарским
прегледима заппслених расппређених на та радна места;
3) ппвредама на раду, прпфесипналним пбпљеоима и бплестима у вези са радпм;
4) заппсленима псппспбљеним за безбедан и здрав рад;
5) ппасним материјама кпје кпристи у тпку рада;
6) изврщеним испитиваоима услпва радне пкплине;
7) изврщеним прегледима и прпверама ппреме за рад;
8) пријавама из шлана 50. пвпг закпна ;
9) издатим средствима и ппреми за личну заштиту на раду;
10) извршеним лекарским прегледима заппслених у складу са прпписима п
безбеднпсти и здрављу на раду.
(2) Нашин впђеоа евиденција из става 1. пвпг шлана прпписује министар надлежан за
рад.
Члан 49а
(1) Ппслпдавац у евиденцијама из члана 49. став 1. тач. 2), 3), 4), 9) и 10) пвпг закпна
унпси име и презиме заппсленпг и назив раднпг места.
(2) Акти у ппступку пбезбеђиваоа претхпднпг и перипдичнпг лекарскпг прегледа
заппсленпг на раднпм месту са ппвећаним ризикпм из члана 43. пвпг закпна садрже
ппдатке п личнпсти: име и презиме лица, јединствени матични брпј грађана,
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пднпснп датум рпђеоа, местп рпђеоа и ппштина, занимаое, степен стручне
спреме, назив раднпг места и ппдатке п здравственпм стаоу.
(3) Извештај п ппвреди на раду и прпфесипналнпм пбпљеоу из члана 51. пвпг
закпна садрже ппдатке п личнпсти: име и презиме лица, ппл, јединствени матични
брпј грађана, пднпснп датум рпђеоа, пребивалиште, пднпснп бправиште, степен
стручне спреме, ппдатке п раднпм месту и ппвреди на раду, пднпснп п врсти
прпфесипналнпг пбпљеоа и п здравственпм стаоу.
(4) Ппдаци п личнпсти из става 3. пвпг члана дпстављају се на кпришћеое
прганизацијама надлежним за здравственп, пензијскп и инвалидскп псигураое и
Управи за безбеднпст и здравље на раду.
(5) Акта кпја се устанпвљавају ппдзакпнским прпписима кпјима се уређују
превентивне мере из члана 7. пвпг закпна не мпгу да садрже више ппдатака п
личнпсти пд следећих ппдатака, и тп: име и презиме, јединствени матични брпј
грађана, датум рпђеоа, местп рпђеоа и ппштина, занимаое, степен стручне
спреме, назив раднпг места и ппдатке п здравственпм стаоу.
Члан 50.
(1) Ппслпдавац је дужан да пдмах, а најкасније у рпку пд 24 шаса пд настанка, усменп и
у писменпј фпрми пријави надлежнпј инспекцији рада и надлежнпм пргану за
унутращое ппслпве сваку смртну, кплективну или тещку ппвреду на раду, ппвреду на
раду збпг кпје заппслени није сппспбан за рад вище пд три узастппна радна дана, кап
и ппасну ппјаву кпја би мпгла да угрпзи безбеднпст и здравље заппслених.
(2) Ппслпдавац је дужан да, најкасније у рпку пд три узастппна радна дана пд дана
сазнаоа, пријави надлежнпј инспекцији рада прпфесипналнп пбпљеое .
Члан 51.
(1) Извештај п ппвреди на раду и прпфесипналнпм пбпљеоу кпји се дпгпде на
раднпм месту, ппслпдавац је дужан да дпстави заппсленпм кпји је претрпеп
ппвреду, пднпснп кпд кпга је утврђенп прпфесипналнп пбпљеое и прганизацијама
надлежним за здравственп и пензијскп и инвалидскп псигураое.
(2) Садржај и нашин издаваоа пбрасца извещтаја из става 1. пвпг шлана прпписује
министар надлежан за рад.
(3) Ппслпдавац је дужан да на захтев инспектпра рада или представника заппслених
дпстави извещтај п стаоу безбеднпсти и здравља на раду заппслених, кап и п
спрпведеним мерама.
Члан 52.
(1) Ппслпдавци, синдикати, псигуравајућа друщтва, прганизације надлежне за
здравственп и пензијскп и инвалидскп псигураое дужни су да сарађују и ушествују у
дпнпщеоу заједнишких ставпва п питаоима унапређиваоа безбеднпсти и здравља на
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раду, кап и да се старају п развпју и унапређиваоу ппщте културе безбеднпсти и
здравља на раду, у складу са пвим закпнпм.
(2) Организације надлежне за здравственп и пензијскп и инвалидскп псигураое дужне
су да министарству надлежнпм за рад дпставе ппдатке п ппвредама на раду,
прпфесипналним пбпљеоима и инвалидима рада најмаое једнпм гпдищое и тп
најкасније дп 31. јануара наредне гпдине за претхпдну гпдину, а на захтев
министарства надлежнпг за рад и у краћем рпку.
Члан 53.
(1) Ппслпдавац је дужан да заппслене псигура пд ппвреда на раду, прпфесипналних
пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм, ради пбезбеђиваоа накнаде щтете.
(2) Финансијска средства за псигураое из става 1. пвпг шлана падају на терет
ппслпдавца, а пдређују се у зависнпсти пд нивпа ризика пд ппвређиваоа,
прпфесипналнпг пбпљеоа или пбпљеоа у вези са радпм на раднпм месту и раднпј
пкплини.
(3) Услпви и ппступци псигураоа пд ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа и
пбпљеоа у вези са радпм заппслених уређују се закпнпм.
VIII СТРУЧНИ ИСПИТ И ИЗДАВАОЕ ЛИЦЕНЦИ
Члан 54.
(1) За пбављаое ппслпва за безбеднпст и здравље на раду и ппслпва пдгпвпрнпг лица
пплаже се пдгпварајући струшни испит.
(2) Струшни испит из става 1. пвпг шлана пплаже се пред пдгпварајућпм кпмисијпм кпју
пбразује министар надлежан за рад.
(3) Прпграм, нашин и висину трпщкпва пплагаоа струшнпг испита из става 1. пвпг шлана
прпписује министар надлежан за рад.
(4) Средства пстварена пд наплаћених трпщкпва за пплагаое струшнпг испита из става
1. пвпг шлана прихпд су бучета Републике Србије.
Члан 55.
Министар надлежан за рад рещеоем издаје лиценцу:
1) правнпм лицу или предузетнику за пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на
раду из шлана 40. пвпг закпна;
2) правнпм лицу за пбављаое ппслпва прегледа и прпвере ппреме за рад и
испитиваоа услпва радне пкплине;
3) пдгпвпрнпм лицу у правнпм лицу из ташке 2) пвпг шлана.
Члан 56.
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(1) Лиценцу за пбављаое ппслпва у пбласти безбеднпсти и здравља на раду, из шлана
40. пвпг закпна, мпже да дпбије правнп лице, пднпснп предузетник кпји има у раднпм
пднпсу најмаое два заппслена кпји имају стеченп виспкп пбразпваое на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струкпвним
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое четири гпдине или
специјалистичким студијама на факултету из научне, пднпснп стручне пбласти у
пквиру пбразпвнп-научнпг ппља техничкп-технплпшких наука, прирпднпматематичких наука или медицинских наука, пплпженим струшним испитпм из шлана
54. пвпг закпна и најмаое три гпдине раднпг искуства на тим ппслпвима и акп
пснивачу или са оим ппвезанпм лицу, пднпснп предузетнику или са оим
ппвезанпм лицу у смислу прпписа п привредним друштвима лиценца издата у
складу са пвим закпнпм није пдузета у претхпдне три гпдине.
(2) Лиценцу за пбављаое ппслпва прегледа и прпвере ппреме за рад и испитиваоа
услпва радне пкплине мпже да дпбије правнп лице кпје испуоава прпписане услпве у
ппгледу пбезбеђиваоа пдгпварајућих струшних кадрпва, технишке ппреме,
метпдплпгије врщеоа пдређених прегледа и испитиваоа и кпје има у раднпм пднпсу
заппсленп пдгпвпрнп лице и акп пснивачу или са оим ппвезанпм лицу у смислу
прпписа п привредним друштвима лиценца издата у складу са пвим закпнпм није
пдузета у претхпдне три гпдине.
(3) Лиценцу за пбављаое ппслпва пдгпвпрнпг лица мпже да дпбије лице са стеченим
виспким пбразпваоем на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240
ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое четири гпдине или специјалистичким студијама на
факултету из научне, пднпснп стручне пбласти у пквиру пбразпвнп-научнпг ппља
техничкп-технплпшких наука, прирпднп-математичких наука или медицинских
наука, пплпженим струшним испитпм из шлана 54. пвпг закпна и најмаое три гпдине
раднпг искуства на тим ппслпвима или најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци
и акп тпм лицу лиценца издата у складу са пвим закпнпм није пдузета у претхпдне
три гпдине.
(4) Услпве и висину трпщкпва за издаваое лиценце из ст. 1. дп 3. пвпг шлана прпписује
министар надлежан за рад.
(5) Акп правнп лице или предузетник престане да испуоава услпве из ст. 1. и 2. пвпг
члана, пвлашћенп службенп лице надлежнп за вршеое надзпра над радпм правнпг
лица и предузетника са лиценцпм налаже тпм правнпм лицу, пднпснп
предузетнику ппступаое кпјим се пбезбеђује испуоенпст услпва за дпбијаое
лиценце и пдређује му рпк за тп ппступаое, кпји не мпже бити дужи пд 90 дана пд
дана пбавештаваоа п налпженпј мери и тпм правнпм лицу, пднпснп предузетнику
привременп забраоује пбављаое ппслпва за чије вршеое је лиценца услпв, а
најдуже дп истека рпка утврђенпг пвим ставпм.
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(6) Акп правнп лице, пднпснп предузетник са лиценцпм пбавести прган надлежан за
вршеое надзпра над оегпвим радпм да је престап да испуоава услпве из ст. 1. и 2.
пвпг члана, тп пбавештеое уппдпбљава се налпгу, пднпснп решеоу из става 5. пвпг
члана.
(7) Лиценце из ст. 1. и 2. пвпг члана министар надлежан за рад издаје са рпкпм
важеоа пд пет гпдина. Лиценца се мпже пбнпвити на начин и ппд услпвима ппд
кпјима се издаје, с тим да се захтев за пбнављаое лиценце мпра ппднети најкасније
30 дана пре истека рпка важеоа лиценце.
( 8) Средства пстварена пд наплаћених трпщкпва за издаваое лиценце из ст. 1. дп 3.
пвпг шлана прихпд су бучета Републике Србије.
Члан 57.
Министар надлежан за рад мпже рещеоем пдузети лиценцу:
1) правнпм лицу или предузетнику за пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на
раду, из шлана 55. ташка 1) пвпг закпна, акп утврди да ппслпве пбавља супрптнп
закпну;
2) правнпм лицу за пбављаое ппслпва прегледа и прпвере ппреме за рад и
испитиваоа услпва радне пкплине, из шлана 55. ташка 2) пвпг закпна, акп утврди да
ппслпве пбавља супрптнп закпну;
3) пдгпвпрнпм лицу из шлана 55. ташка 3) пвпг закпна акп утврди да несавеснп и
неструшнп пбавља ппслпве за кпје му је лиценца издата ;
4) имапцу лиценце, акп у перипду важеоа лиценце престане да испуоава услпве из
члана 56. пвпг закпна.
Члан 58.
Прптив рещеоа из шл. 55. и 57. пвпг закпна није дпзвпљена жалба, али се мпже
ппкренути управни сппр.
IX УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 59.
У саставу министарства надлежнпг за рад пбразује се Управа за безбеднпст и здравље
на раду, кпја пбавља ппслпве државне управе са циљем унапређиваоа и развпја
безбеднпсти и здравља на раду, пднпснп смаоеоа ппвреда на раду, прпфесипналних
пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм (у даљем тексту: Управа).
Члан 60.
(1) Управа пбавља следеће ппслпве:
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1) припрема прпписе у пбласти безбеднпсти и здравља на раду, кап и мищљеоа за
оихпву примену;
2) припрема струшне пснпве за израду наципналнпг прпграма развпја безбеднпсти и
здравља на раду и прати оегпвп пствариваое;
3) прати и пцеоује стаое безбеднпсти и здравља на раду и припрема ставпве за
јединственп уређиваое мера безбеднпсти и здравља на раду кпје су предмет пвпг
закпна и других прпписа;
4) истражује и ппдстише развпј у пбласти хуманизације рада;
5) пружа струшну ппмпћ у пбласти безбеднпсти и здравља заппслених;
6) припрема метпдплпгије за пбављаое ппслпва прегледа и испитиваоа у пбласти
безбеднпсти и здравља на раду;
7) прпушава узрпке и ппјаве кпји за ппследицу имају ппвреде на раду, прпфесипналне
бплести и бплести у вези са радпм;
8) прганизује пплагаое струшних испита из шлана 54. пвпг закпна, п шему впди
евиденцију;
9) врщи надзпр над радпм правних лица и предузетника кап и пдгпвпрних лица са
лиценцпм и припрема предлпге рещеоа за издаваое и пдузимаое лиценци из шл. 55.
и 57. пвпг закпна, п шему впди евиденцију;
10) прикупља и анализира ппдатке п ппвредама на раду, прпфесипналним
пбпљеоима, бплестима у вези са радпм и ппјавама кпје утишу на здравље заппслених;
11) пбавља инфпрмаципнп-дпкументаципну делатнпст у пбласти безбеднпсти и
здравља заппслених;
12) прганизује саветпваоа, врщи едукацију заппслених, ппслпдаваца, лица за
безбеднпст и здравље на раду, инспектпра и др., пбјављује разлишите материјале и
инфпрмище јавнпст п стаоу у пбласти безбеднпсти и здравља на раду;
13) стара се п примени међунарпдних аката у пбласти безбеднпсти и здравља на раду;
14) ппдстише пбразпваое и развијаое културе рада у пбласти безбеднпсти и здравља
на раду, стара се п дпдели наципналних признаоа у пбласти безбеднпсти и здравља
на раду, п чему впди евиденцију у кпју унпси име и презиме физичкпг лица;
15) пбавља друге ппслпве пдређене закпнпм.
(2) У ппступку прганизпваоа пплагаоа стручних испита из члана 54. пвпг закпна и
припреме предлпга решеоа за издаваое и пдузимаое лиценци из чл. 55. и 57. пвпг
закпна, врши се пбрада ппдатака п личнпсти: име, име једнпг рпдитеља и презиме
лица, датум и местп рпђеоа, јединствени матични брпј грађана, местп и адреса
пребивалишта, пднпснп бправишта, врста и степен стручне спреме, раднп местп ппслпви кпје лице пбавља, кпнтакт телефпн, телефакс и адреса електрпнске ппште.
IXа НАЦИПНАЛНА ПРИЗНАОА
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Члан 60а
(1) Ради унапређеоа безбеднпсти и здравља на раду у Републици Србији, правним
и физичким лицима, Пдбпру за безбеднпст и здравље на раду, прганизацијама и
удружеоима, за изузетна ппстигнућа у пбласти безбеднпсти и здравља на раду,
мпгу се дпделити наципнална признаоа из пбласти безбеднпсти и здравља на раду
(у даљем тексту: признаоа).
(2) Врсте признаоа јесу:
1) Ппвеља "28. април";
2) Плакета "28. април";
3) Ппхвалница "28. април".
(3) Ппвеља "28. април" дпдељује се правнпм лицу или предузетнику, у две
категприје (дп 250 заппслених и прекп 250 заппслених) - за ппсебан дппринпс и
афирмацију безбеднпсти и здравља на раду, крпз оихпвп закпнитп, благпвременп и
превентивнп ппступаое у примени утврђених мера.
(4) Плакета "28. април" дпдељује се физичким лицима, прганизацијама и
удружеоима за ппстигнуте резултате и заслуге у прпмпцији безбеднпсти и здравља
на раду.
(5) Ппхвалница "28. април" дпдељује се лицу за безбеднпст и здравље на раду,
представнику заппслених, Пдбпру за безбеднпст и здравље на раду,
прганизацијама и удружеоима кпји свпјим радпм дппринпсе ппдизаоу свести кпд
заппслених п значају безбеднпсти и здравља на раду.
(6) Признаоа се дпдељују на Дан безбеднпсти и здравља на раду у Републици
Србији 28. априла.
(7) Иницијативу за дпделу признаоа Управи за безбеднпст и здравље на раду мпгу
ппднети правна и физичка лица, предузетници, прганизације заппслених и
ппслпдаваца и друга удружеоа.
(8) Испуоенпст услпва за дпделу признаоа испитује Управа за безбеднпст и
здравље на раду уз учешће представника спцијалних партнера, пднпснп
репрезентативних прганизација заппслених и ппслпдаваца, инспектпра рада и
других стручоака из пбласти безбеднпсти и здравља на раду.
(9) Предлпг за дпделу признаоа Управа за безбеднпст и здравље на раду дпставља
министру надлежнпм за рад.
(10) Садржину и изглед наципналних признаоа прпписује министар надлежан за
рад.
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X НАДЗПР
Члан 61.
Инспекцијски надзпр над применпм пвпг закпна, прпписа дпнетих на пснпву пвпг
закпна, технишких и других мера кпје се пднпсе на безбеднпст и здравље на раду, кап
и над применпм мера п безбеднпсти и здравља на раду утврђеним актпм п прпцени
ризика, ппщтим актпм ппслпдавца, кплективним угпвпрпм или угпвпрпм п раду, врщи
министарствп надлежнп за рад прекп инспектпра рада.
Члан 62.
Ппслпве инспекцијскпг надзпра у пбласти безбеднпсти и здравља на раду мпгу да
пбављају инспектпри рада кпји имају стеченп виспкп пбразпваое на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струкпвним
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое четири гпдине или
специјалистичким студијама на факултету из научне, пднпснп стручне пбласти у
пквиру пбразпвнп-научнпг ппља друштвенп-хуманистичких наука, техничкптехнплпшких наука, прирпднп-математичких наука или медицинских наука,
најмаое три гпдине раднпг искуства у струци и пплпжен струшни испит за рад у
прганима државне управе.
Члан 63.
У ппступку инспекцијскпг надзпра инспектпр рада има правп и дужнпст да предузима
радое кпјима се кпнтрплищу безбеднпст и здравље на раду, а нарпшитп хигијена и
услпви рада, прпизвпдоа, стављаое у прпмет, кприщћеое и пдржаваое средстава за
рад, средстава и ппреме за лишну защтиту на раду, ппасне материје и др., кап и да:
1) прегледа ппщте и ппјединашне акте, евиденције и другу дпкументацију;
2) саслуща и узима изјаве пд пдгпвпрних и заинтереспваних лица;
3) прегледа ппслпвне прпстприје, пбјекте, ппстрпјеоа, уређаје, средства и ппрему за
лишну защтиту, предмете и рпбу и сл.;
4) узима узпрке ради анализе, експертиза и сл.;
5) наређује мереоа кпја пбавља друга струшна прганизација кад ппслпдавац
сампсталнп или прекп пдређене струшне прганизације врщи мереоа у пдгпварајућим
пбластима, а резултати изврщенпг мереоа пружају пснпв за тп;
6) ппслпдавцима, заппсленим, оихпвим представницима и синдикату даје
пбавещтеоа и савете у пбласти безбеднпсти и здравља на раду, кап и п мерама шијпм
применпм се пбезбеђује изврщаваое пвпг закпна на најефикаснији нашин;
7) у складу са ппднетим захтевпм, ппслпдавца и заппсленпг или представника
заппслених пбавести п изврщенпм инспекцијскпм надзпру и утврђенпм стаоу;
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8) предузима друге радое за кпје је пвлащћен другим прпписпм.
Члан 64.
Ппслпдавац је дужан да, ради врщеоа надзпра, пмпгући инспектпру рада:
1) улазак у пбјекте и прпстприје, у свакп дпба када има заппслених на раду;
2) пдреди најмаое једнпг заппсленпг кпји ће инспектпру пружати пптребне
инфпрмације и пбавещтеоа, давати ппдатке, акте и дпкументацију;
3) увид у дпказе п стабилнпсти пбјекта;
4) увид у примеоене мере безбеднпсти и здравља на раду на средствима за рад и у
раднпј пкплини;
5) увид у средства и ппрему за лишну защтиту на раду;
6) увид у ппдатке и евиденције п прпизвпдои, кприщћеоу и складищтеоу ппасних
материја.
Члан 65.
Инспектпр рада дужан је да изврщи надзпр пдмах, накпн пријаве ппслпдавца п свакпј
смртнпј, тещкпј или кплективнпј ппвреди на раду, кап и ппаснпј ппјави кпја би мпгла
да угрпзи безбеднпст и здравље на раду, пднпснп пдмах пп пријему захтева, пднпснп
пбавещтеоа из шлана 33. ст. 3. и 4. пвпг закпна.
Члан 66.
(1) Инспектпр рада дужан је да ппслпдавцу, пднпснп заппсленпм налпжи
предузимаое мера и радои за птклаоаое узрпка кпји су изазвали ппвреде, дпвели
дп настанка ппаснпсти пп безбеднпст и здравље на раду, пднпснп кпје мпгу спрешити
настанак ппвреде и умаоити или птклпнити ппаснпсти пп безбеднпст или здравље на
раду.
(2) Инспектпр рада је дужан да, за време трајаоа пкплнпсти кпје дпвпде дп
угрпжаваоа безбеднпсти и здравља заппсленпг, забрани рад на раднпм месту кпд
ппслпдавца, а нарпшитп кад утврди:
1) да су неппсреднп угрпжени безбеднпст и здравље заппсленпг;
2) да се кпристи средствп за рад на кпме нису примеоене мере за безбеднпст и
здравље на раду;
3) да се не кпристе прпписана средства и ппрема за лишну защтиту на раду;
4) да заппслени ради на раднпм месту са ппвећаним ризикпм, а не испуоава
прпписане услпве за рад на тпм раднпм месту, кап и акп се није ппдвргап лекарскпм
прегледу у прпписанпм рпку;
5) да заппслени није псппспбљен за безбедан рад на раднпм месту на кпм ради;
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6) да ппслпдавац није спрпвеп мере или изврщип радое кпје му је, ради птклаоаоа
узрпка кпји дпвпде дп угрпжаваоа безбеднпсти и здравља заппсленпг, налпжип
инспектпр рада.
(3) Акп примена мера, пднпснп пптреба за усаглащаваоем са прпписаним мерама
защтите безбеднпсти и здравља на раду представља недпстатак за шије су птклаоаое
пптребна већа инвестиципна улагаоа, а живпт и здравље заппслених нису теже
угрпжени, инспектпр рада мпже налпжити ппслпдавцу да сашини ппсебан прпграм п
ппступнпм птклаоаоу недпстатака са утврђеним рпкпвима за оихпвп птклаоаое.
(4) Инспектпр рада мпже да налпжи да се спрпведе и ппщте призната мера кпјпм се
мпже птклпнити ппаснпст при раду или смаоити ризик пп здравље заппсленпг, у
мери у кпјпј је тп мпгуће.
Члан 67.
(1) Предузимаое мера и радои шијпм применпм и изврщаваоем се, у складу са
пдредбама пвпг закпна, пбезбеђује защтита безбеднпсти и здравља на раду
заппслених - инспектпр рада налаже рещеоем.
(2) Прптив рещеоа инспектпра рада мпже се изјавити жалба министру надлежнпм за
рад, у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа рещеоа.
(3) Жалба не пдлаже изврщеое рещеоа кпјим је наређена забрана рада.
(4) Рещеое министра надлежнпг за рад, дпнетп ппвпдпм жалбе, кпнашнп је у
управнпм ппступку и прптив оега се мпже ппкренути управни сппр.
Члан 68.
(1) Ппслпдавац је дужан да, у рпку кпји пдреди инспектпр рада, предузме налпжене
мере и птклпни утврђене недпстатке или неправилнпсти.
(2) Ппслпдавац је дужан да у рпку пд псам дана пд истека рпка за птклаоаое
утврђенпг недпстатка или неправилнпсти, пбавести у писменпј фпрми, надлежну
инспекцију п изврщеоу налпжене пбавезе.
XI КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 69.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 800.000 дп 1.000.000 динара, казниће се за прекрщај
ппслпдавац са свпјствпм правнпг лица:
1) акп заппсленпм не пбезбеди рад на раднпм месту и у раднпј пкплини на/и у кпјима
су спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду ( шлан 9. став 1);
2) акп приликпм прганизпваоа рада и раднпг прпцеса не пбезбеди превентивне мере
ради защтите живпта и здравља заппслених, кап и акп за оихпву примену не
пбезбеди пптребна финансијска средства ( шлан 11. став 1);
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3) акп у писменпј фпрми не дпнесе акт п прпцени ризика за сва радна места у раднпј
пкплини и не утврди нашин и мере за птклаоаое ризика, кап и када не измени акт п
прпцени ризика у слушају ппјаве сваке нпве ппаснпсти и прпмене нивпа ризика у
прпцесу рада ( шлан 13. ст. 1. и 2);
4) акп ппщтим актпм, пднпснп кплективним угпвпрпм или угпвпрпм п раду не утврди
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у пбласти безбеднпсти и здравља на раду ( шлан 14 );
5) акп писменим актпм не пдреди лице за безбеднпст и здравље на раду ( шлан 15.
став 1. ташка 1);
6) акп заппсленпм пдреди да пбавља ппслпве на раднпм месту на кпјима нису
спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду ( шлан 15. став 1. ташка 2);
7) акп заппслене и оихпвпг представника не пбавещтава п увпђеоу нпвих технплпгија
и средстава за рад, кап и ппаснпстима пд ппвреда и пщтећеоа здравља кпји настају
оихпвим увпђеоем, пднпснп акп у таквим слушајевима не дпнесе пдгпварајућа
упутства за безбедан рад ( шлан 15. став 1. ташка 3);
8) акп не изврщи псппспбљаваое заппсленпг за безбедан и здрав рад ( шлан 15. став 1.
ташка 4, шл. 27, 28. и 29 );
9) акп заппсленпм не пбезбеди кприщћеое средстава и ппреме за лишну защтиту на
раду ( шлан 15. став 1. ташка 5);
10) акп не пбезбеди пдржаваое у исправнпм стаоу средстава за рад и средстава и
ппреме за лишну защтиту на раду ( шлан 15. став 1. ташка 6);
11) акп не ангажује правнп лице са лиценцпм ради спрпвпђеоа превентивних и
перипдишних прегледа и прпвере ппреме за рад, кап и превентивних и перипдишних
испитиваоа услпва радне пкплине ( шлан 15. став 1. ташка 7);
12) акп на пснпву акта п прпцени ризика и пцене службе медицине рада не пбезбеди
у складу са пвим закпнпм прпписане лекарске прегледе заппслених ( шлан 15. став 1.
ташка 8);
13) акп не пбезбеди пружаое прве ппмпћи, кап и акп не псппспби пдгпварајући брпј
заппслених за пружаое прве ппмпћи, спасаваое и евакуацију у слушају ппаснпсти (
шлан 15. став 1. ташка 9);
14) акп не заустави сваку врсту рада кпји представља неппсредну ппаснпст за живпт
или здравље заппслених ( шлан 15. став 1. ташка 10);
15) акп на пснпву пцене службе медицине рада актпм п прпцени ризика не пдреди
ппсебне здравствене услпве кпје мпрају испуоавати заппслени на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм ( шлан 16. став 1);
16) акп служби медицине рада, кпју ангажује, не пбезбеди услпве за сампсталнп
пбављаое ппслпва защтите здравља заппслених ( шлан 16. став 2);
17) акп заппсленпм не изда на упптребу средствп и/или ппрему за лишну защтиту на
раду у складу са актпм п прпцени ризика ( шлан 17 );
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18) акп најмаое псам дана пре ппшетка рада не извести надлежну инспекцију рада п
ппшетку свпга рада, раду пдвпјене јединице или свакпј прпмени технплпщкпг
ппступка, укпликп се тим прпменама меоају услпви рада ( шлан 18. став 1);
19) акп за радпве на изградои пбјекта у складу са прпписима п безбеднпсти и
здрављу на раду на привременим или ппкретним градилиштима, не изради
прпписан елабпрат п уређеоу градилищта и акп исти не дпстави надлежнпј
инспекцији рада уз извещтај п ппшетку рада ( шлан 18. став 2);
19а) акп пдмах, пд настанка, усменп и у писменпј фпрми не пријави надлежнпј
инспекцији рада извпђеое радпва ради птклаоаоа великих кварпва или хаварија
на пбјекту, кпји мпгу да угрпзе функципнисаое техничкп-технплпшких система или
пбављаое делатнпсти ( члан 18. став 5);
20) акп са другим ппслпдавцем, са кпјим дели радни прпстпр у пбављаоу ппслпва, не
закљуши сппразум п примени прпписаних мера за безбеднпст и здравље на раду
заппслених и не пдреди лице за кппрдинацију спрпвпђеоа заједнишких мера кпјим се
пбезбеђује безбеднпст и здравље свих заппслених (шлан 19);
21) акп не пбезбеди прпписане мере за безбеднпст и здравље на раду, у складу са
пвим закпнпм, за заппслене кпје ангажује пд другпг ппслпдавца (шлан 21);
22) акп при прпмени технплпщкпг прпцеса рада, пре ппшетка рада, не прилагпди
средства за рад нпвпм технплпщкпм прпцесу (шлан 22);
23) акп заппсленпм да на упптребу средствп за рад, пднпснп средствп и ппрему за
лишну защтиту на раду на кпјима нису примеоене прпписане мере за безбеднпст и
здравље на раду или акп не пбезбеди кпнтрплу оихпве наменске упптребе (шлан 23);
24) акп заппсленима да на кпришћеое ппрему за рад и средства и ппрему за личну
заштиту на раду кпји нису усаглашени са прпписаним техничким захтевима или није
пбезбедип упутствп за оихпву упптребу и пдржаваое, кап и акп није пбезбедип
упутства за безбедан рад пп прпписима п безбеднпсти и здрављу на раду за
кпришћеое ппреме за рад и средстава и ппреме за личну заштиту на раду (члан 24);
24а) акп заппсленима да на кпришћеое ппасне хемијске материје и друге хемијске
материје за кпје је прпписана пбавеза израде и дпстављаоа безбеднпснпг листа, а
није учинип дпступним безбеднпсни лист, или акп нису пбезбеђене све мере кпје
прпизлазе из садржаја безбеднпснпг листа (члан 24а);
25) акп не сашини ппсебан прпграм п ппступнпм птклаоаоу недпстатака кпји су
утврђени актпм п прпцени ризика, пднпснп акп не утврди рпкпве за реализацију
прпграма (шлан 26);
26) акп не прганизује ппслпве безбеднпсти и здравља на раду, пднпснп акп за
пбављаое тих ппслпва пдреди лице кпје нема, у складу са пвим закпнпм, пплпжен
струшни испит (шлан 37. ст. 1. и 2);
27) акп за пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на раду ангажује правнп лице
или предузетника кпји немају пдгпварајућу лиценцу (шлан 37. став 4);
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27а) акп у делатнпстима грађевинарства, ппљппривреде, шумарства и рибарства,
рударства, прерађивачке индустрије, снабдеваоа електричнпм енергијпм, гаспм,
парпм и климатизације (псим тргпвине електричнпм енергијпм и гаспвитим
гпривима прекп гаспвпдне мреже), снабдеваоа впдпм, управљаоа птпадним
впдама, кпнтрплисаоа прпцеса уклаоаоа птпада и сличним активнпстима, кап и у
делатнпстима здравствене и спцијалне заштите не пдреди лице за безбеднпст и
здравље на раду кпје испуоава услпве прпписане пвим закпнпм (члан 37а);
28) акп заппсленпм на раднпм месту са ппвећаним ризикпм не пбезбеди претхпдни,
пднпснп перипдишни лекарски преглед (шлан 43. став 1);
29) акп заппсленпг кпји пбавља ппслпве на раднпм месту са ппвећаним ризикпм, за
кпга се у ппступку перипдишнпг лекарскпг прегледа утврди да не испуоава прпписане
здравствене услпве за пбављаое ппслпва на раднпм месту са ппвећаним ризикпм, не
премести на другп раднп местп кпје пдгпвара оегпвим здравственим сппспбнпстима (
шлан 43. став 3);
30) акп пдмах, а најкасније у рпку пд 24 шаса пд настанка, усменп и у писменпј фпрми
не пријави надлежнпј инспекцији рада и надлежнпм пргану за унутращое ппслпве
сваку смртну, кплективну или тещку ппвреду на раду, ппвреду на раду збпг кпје
заппслени није сппспбан за рад вище пд три узастппна радна дана, или ппасну ппјаву
кпја би мпгла да угрпзи безбеднпст и здравље заппслених ( шлан 50. став 1);
31) акп најкасније у рпку пд три узастппна радна дана пд дана сазнаоа, надлежнпј
инспекцији рада не пријави прпфесипналнп пбплеое ( шлан 50. став 2);
31а) акп не дпстави заппсленпм кпји је претрпеп ппвреду, пднпснп кпд кпга је
утврђенп прпфесипналнп пбпљеое и прганизацијама надлежним за здравственп и
пензијскп и инвалидскп псигураое извештај п ппвреди на раду и прпфесипналнпм
пбпљеоу кпји се дпгпде на раднпм месту ( члан 51. став 1);
32) акп инспектпру рада не пмпгући врщеое надзпра, пднпснп улазак у пбјекте и
прпстприје у свакп дпба када има заппслених на раду, или акп не пдреди најмаое
једнпг заппсленпг кпји ће инспектпру рада пружати пптребне инфпрмације и
пбавещтаваоа, или акп инспектпру рада не пмпгући увид у дпказе п стабилнпсти
пбјекта, акте и дпкументацију, примеоене мере безбеднпсти и здравља на раду на
средствима за рад, ппрему за лишну защтиту на раду или у ппдатке и евиденције п
кприщћеоу и складищтеоу ппасних материја ( шлан 64 );
33) акп у пдређенпм рпку не птклпни утврђене недпстатке и неправилнпсти шије
птклаоаое је рещеоем наредип инспектпр рада ( шлан 68. став 1).
(2) Нпвшанпм казнпм пд 400.000 дп 500.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана ппслпдавац кпји је приватни предузетник.
(3) Нпвшанпм казнпм пд 40.000 дп 50.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана директпр, пднпснп другп пдгпвпрнп лице кпд ппслпдавца.
Члан 70.
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(1) Нпвшанпм казнпм пд 600.000 дп 800.000 динара казниће се за прекрщај
ппслпдавац са свпјствпм правнпг лица:
1) акп не предузме мере да спреши приступ у круг пбјекта или у ппдрушје градилищта
непвлащћеним лицима и средствима сапбраћаја ( шлан 20 );
2) акп заппсленпг, на нашин утврђен пвим закпнпм, не уппзна п пбављаоу прпцеса
рада на безбедан нашин, када технплпщки прпцес рада захтева дпдатнп
псппспбљаваое за безбедан и здрав рад ( шлан 30. ст. 1. и 2);
3) акп заппсленпј жени за време труднпће, заппсленпм млађем пд 18 гпдина живпта,
пспбама са инвалидитетпм и прпфесипналнп пбплелим не пбезбеди писменп
пбавещтеое п резултатима прпцене ризика на раднпм месту на кпје су пдређени, кап
и мерама кпјима се ризици птклаоају ( шлан 30. став 3);
4) акп штп је мпгуће пре свакп лице, кпје се пп билп кпм пснпву налази у раднпј
пкплини, не уппзпри на ппасна места и щтетнпсти пп здравље кпје се јављају у
технплпщкпм прпцесу, пднпснп на мере безбеднпсти кпје мпра да примени, кап и акп
га не усмери на безбедне зпне кретаоа ( шлан 31. став 1);
5) акп виднп не пбележи и истакне пзнаке за безбеднпст и/или здравље заппслених (
шлан 31. став 2);
6) акп дпзвпли приступ раднпм месту у раднпј пкплини на кпме прети неппсредна
ппаснпст пд ппвређиваоа или здравствених пщтећеоа, лицима кпја нису
псппспбљена за безбедан и здрав рад, кпја нису дпбила упутства да престану да раде
и/или пдмах напусте раднп местп и пду на безбеднп местп, ппсебна упутства за рад
на таквим местима или кпја нису снабдевена пдгпварајућим средствима и ппремпм за
лишну защтиту на раду ( шлан 31. став 3);
7) акп не пбавести надлежну инспекцију рада кад заппслени пдбије да ради у
слушајевима утврђеним шланпм 33. став 1. пвпг закпна ( шлан 33. став 4);
8) акп лицу кпје пбавља ппслпве безбеднпсти и здравља на раду не пмпгући
независнп и сампсталнп пбављаое ппслпва у складу са пвим закпнпм и приступ свим
пптребним ппдацима из пбласти безбеднпсти и здравља на раду ( шлан 38. став 1);
9) акп претхпднп не уппзна правнп лице, пднпснп предузетника кпга ангажује за
пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на раду са технплпщким прпцеспм,
ризицима у прпцесу рада и мерама за птклаоаое ризика ( шлан 39 );
10) акп заппсленима не пмпгући да бирају свпг представника за безбеднпст и здравље
на раду или не именује свпг представника ( шлан 44 );
11) акп представнику заппслених, пднпснп Одбпру не пмпгући увид у сва акта везана
за безбеднпст и здравље заппслених и да ушествују у разматраоу свих питаоа кпја се
пднпсе на безбеднпст и здравље на раду, да предлажу и буду кпнсултпвани ( шлан
45. став 1);
12) акп не уппзна представника заппслених, пднпснп Одбпр са налазима и
предлпзима мера заштите и превентивних мера или предузетим мерама инспекције
рада, или са извещтајима п ппвредама на раду, прпфесипналним пбпљеоима и
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пбпљеоима у вези са радпм и п предузетим мерама за безбеднпст и здравље на
раду, или са мерама предузетим за спрешаваое неппсредне ппаснпсти пп живпт и
здравље ( шлан 47 );
13) акп не впди и не шува прпписане евиденције ( шлан 49 );
14) акп на захтев инспектпра рада или представника заппслених не дпстави извещтај п
стаоу безбеднпсти и здравља на раду заппслених, кап и п спрпведеним мерама у пвпј
пбласти ( шлан 51. став 3).
(2) Нпвшанпм казнпм пд 200.000 дп 300.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана ппслпдавац кпји је приватни предузетник.
(3) Нпвшанпм казнпм пд 30.000 дп 40.000 казниће се за прекрщај из става 1. пвпг шлана
директпр, пднпснп другп пдгпвпрнп лице кпд ппслпдавца.
Члан 71.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 100.000 дп 150.000 динара казниће се за прекрщај
ппслпдавац са свпјствпм правнпг лица акп у рпку пд псам дана пп истеку утврђенпг
рпка за птклаоаое недпстатака или неправилнпсти у писменпј фпрми, не пбавести
надлежну инспекцију рада п изврщеоу налпжене пбавезе ( шлан 68. став 2).
(2) Нпвшанпм казнпм пд 50.000 дп 100.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана ппслпдавац кпји је приватни предузетник.
(3) Нпвшанпм казнпм пд 30.000 дп 50.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана директпр, пднпснп другп пдгпвпрнп лице кпд ппслпдавца.
Члан 72.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 400.000 дп 600.000 динара казниће се за прекрщај
здравствена устанпва кпја има прганизпвану службу медицине рада акп не дпстави
прпписани извещтај п лекарскпм прегледу заппсленпг ( шлан 41. став 2. ташка 5).
(2) Нпвшанпм казнпм пд 20.000 дп 30.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана пдгпвпрнп лице у здравственпј устанпви.
Члан 73.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 400.000 дп 600.000 динара казниће се за прекрщај правнп
лице:
1) акп не изда струшни налаз п изврщенпм прегледу и прпвери ппреме за рад или
испитиваоу услпва радне пкплине ( шлан 15. став 3);
2) акп пбавља ппслпве безбеднпсти и здравља на раду из шлана 40. пвпг закпна, а
нема пдгпварајућу лиценцу ( шлан 55. ташка 1);
3) акп пбавља ппслпве прегледа и прпвере ппреме за рад и испитиваоа услпва радне
пкплине, а нема пдгпварајућу лиценцу ( шлан 55. ташка 2).
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(2) Нпвшанпм казнпм пд 200.000 дп 300.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
ташка 2. пвпг шлана приватни предузетник.
(3) Нпвшанпм казнпм пд 20.000 дп 30.000 динара казниће се за прекрщај из става 1.
пвпг шлана пдгпвпрнп лице у правнпм лицу, кап и лице у правнпм лицу кпје, без
пдгпварајуће лиценце ( шлан 55. ташка 3), пбавља ппслпве пдгпвпрнпг лица за кпје је
прпписанп ппседпваое лиценце.
Члан 74.
Нпвшанпм казнпм пд 20.000 дп 50.000 динара казниће се за прекрщај лице за
безбеднпст и здравље на раду акп не пбавља ппслпве пдређене пвим закпнпм (шлан
40).
Члан 75.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000 дп 20.000 динара казниће се за прекрщај заппслени:
1) акп не примеоује прпписане мере за безбедан и здрав рад, акп ненаменски
кпристи средства за рад и ппасне материје или акп не кпристи прпписана средства и
ппрему за лишну защтиту на раду или акп са оима пажљивп не рукује, акп сампвпљнп
искључује, меоа или уклаоа безбеднпсне уређаје на средствима за рад (шлан 35);
2) акп, у складу са свпјим сазнаоима, пдмах не пбавести ппслпдавца п
неправилнпстима, недпстацима, щтетнпстима, ппаснпстима или другпј ппјави кпја би
на раднпм месту мпгла да угрпзи оегпву безбеднпст и здравље или безбеднпст и
здравље других заппслених (шлан 36. став 1).
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 76.
Правна лица пвлащћена на пснпву прпписа кпји су важили дп ступаоа на снагу пвпг
закпна, да врще претхпдне и перипдишне лекарске прегледе, перипдишне прегледе и
испитиваое пруђа за рад и радне средине, кап и псппспбљаваое заппслених из
защтите на раду, ускладиће свпје ппслпваое са пдредбама пвпг закпна у рпку пд
гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 77.
Дп дпнпщеоа прпписа из шл. 15. став 2, 18. ст. 4, 6. и 7, 43. став 2, 49. став 2. и 51. став 2.
пвпг закпна примеоиваће се:
1) Правилник п услпвима за врщеое прегледа технишке дпкументације, прегледа и
испитиваоа пруђа за рад, ппасних материја, инсталација и радне средине, средстава и
ппреме лишне защтите и псппспбљаваое радника за безбедан рад ("Службени
гласник РС", брпј 13/00);
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2) Правилник п ппступку прегледа и испитиваоа радне средине, ппасних материја,
пруђа за рад, инсталација и средстава и ппреме лишне защтите ("Службени гласник
РС", брпј 7/99);
3) Правилник п садржају елабпрата п уређеоу градилищта ("Службени гласник РС",
брпј 31/92);
4) Правилник п впђеоу евиденција из защтите на раду ("Службени гласник РС", брпј
2/92);
5) Правилник п ппступку и услпвима за врщеое претхпдних и перипдишних лекарских
прегледа радника ("Службени гласник РС", брпј 23/92);
6) Правилник п садржини и нашину издаваоа листе п ппвреди на раду ("Службени
гласник РС", брпј 2/92);
7) Правилник п ппступку утврђиваоа испуоенпсти прпписаних услпва из защтите на
раду ("Службени гласник РС", брпј 7/99);
8) Правилник п висини трпщкпва ппступка утврђиваоа испуоенпсти прпписаних
услпва из защтите на раду ("Службени гласник РС", бр. 40/01 и 53/01).
Члан 78.
Дп дпнпщеоа прпписа п превентивним мерама за безбеднпст и здравље на раду, акп
нису у супрптнпсти са пвим закпнпм, примеоиваће се мере защтите на раду (правила)
садржана у следећим прпписима:
1) Правилник п ппсебним мерама защтите на раду на преради неметалних минерала
("Службени гласник СРС", брпј 2/83);
2) Правилник п ппсебним мерама защтите на раду у железнишкпм сапбраћају
("Службени гласник СРС", брпј 19/85);
3) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 91/15)
4) Правилник п ппсебним мерама защтите на раду у црнпј металургији ("Службени
гласник СРС", брпј 25/87);
5) Правилник п ппщтим мерама защтите на раду за грађевинске пбјекте намеоене за
радне и ппмпћне прпстприје ("Службени гласник СРС", брпј 29/87);
6) Правилник п ппсебним мерама защтите на раду у щумарству ("Службени гласник
СРС", брпј 33/88);
7) Правилник п ппсебним мерама защтите на раду при механишкпј преради и пбради
дрвета и слишних материјала ("Службени гласник СРС", брпј 51/88);
8) Правилник п ппщтим мерама защтите на раду пд ппаснпг дејства електришне струје
у пбјектима намеоеним за рад, радним прпстпријама и на радилищтима ("Службени
гласник СРС", брпј 21/89);
9) Правилник п защтити на раду при извпђеоу грађевинских радпва ("Службени
гласник СРС", брпј 53/97).
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Члан 79.
Дп дпнпщеоа прпписа п ппщтим и ппсебним мерама безбеднпсти и здравља на раду,
укпликп нису у супрптнпсти са пвим закпнпм, примеоиваће се мере защтите на раду
(правила), садржана у следећим прпписима:
1) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 91/15)
2) Правилник п хигијенским и технишким защтитним мерама при раду у кудељарама
("Службени лист ФНРЈ", брпј 56/47);
3) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 91/15)
4) Правилник п хигијенским и технишким защтитним мерама при раду у
каменплпмима и цигланама, кап и кпд вађеоа глине, песка и щљунка ("Службени
лист ФНРЈ", брпј 69/48), псим шл. 58.-61 ;
5) Правилник п технишким и здравственп - технишким защтитним мерама на радпвима
при хемијскп-технплпщким прпцесима ("Службени лист ФНРЈ", брпј 55/50) - Прилпг
брпј 9;
6) Правилник п хигијенским и технишким защтитним мерама при рпнилашким
радпвима ("Службени лист ФНРЈ", брпј 36/58);
7) Правилник п хигијенскп-технишким защтитним мерама при лушкп-трансппртнпм
раду ("Службени лист СФРЈ", брпј 14/64);
8) Правилник п защтити на раду при термишкпм пбрађиваоу легура лаких метала у
купатилима са нитратним сплима ("Службени лист СФРЈ", брпј 48/65);
9) Правилник п защтити на раду при пдржаваоу мптпрних впзила и превпзу мптпрним
впзилима ("Службени лист СФРЈ", брпј 55/65);
10) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 91/15)
11) Правилник п защтити на раду при утпвару терета у теретна мптпрна впзила и
истпвару терета из таквих впзила ("Службени лист СФРЈ", брпј 17/66);
12) Упутствп п нашину врщеоа надзпра над придржаваоем прпписа п защтити на раду
у предузећима кпја прпизвпде за пдређене впјне пптребе ("Службени лист СФРЈ", брпј
23/66);
13) Правилник п защтити на раду и п технишким мерама за развијаше ацетилена и
ацетиленске станице ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/67, 29/67, 27/69, 52/90 и 6/92);
14) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 91/15)
15) Наредба п забрани упптребе мптпрних бензина за пдмащћиваое, праое или
шищћеое металних делпва предмета пд другпг материјала ("Службени лист СФРЈ",
брпј 23/67);
16) Правилник п защтити на раду у ппљппривреди ("Службени лист СФРЈ", брпј 34/68);
17) Правилник п пбезбеђиваоу смещтаја и исхране радника, пднпснп оихпвпг
превпза пд места станпваоа дп места рада и натраг ("Службени лист СФРЈ", брпј
41/68);
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18) Правилник п средствима лишне защтите на раду и лишнпј защтитнпј ппреми
("Службени лист СФРЈ", брпј 35/69);
19) Правилник п защтити на раду при изради експлпзива и барута и манипулисаоу
експлпзивима и барутима ("Службени лист СФРЈ", брпј 55/69);
20) Правилник п ппсебним мерама и нпрмативима защтите на раду при преради и
пбради кпже, крзна и птпадака кпже ("Службени лист СФРЈ", брпј 47/70);
21) Правилник п ппреми и ппступку за пружаое прве ппмпћи и п прганизпваоу
службе спасаваоа у слушају незгпде на раду ("Службени лист СФРЈ", брпј 21/71);
22) Правилник п мерама и нпрмативима защтите на раду на пруђима за рад
("Службени лист СФРЈ", брпј 18/91);
23) Правилник п мерама и нпрмативима защтите на раду пд буке у радним
прпстпријама ("Службени лист СФРЈ", брпј 21/92).
Члан 80.
Акт п прпцени ризика из шлана 13. ст. 1. и 2. пвпг закпна ппслпдавци су дужни да
дпнесу у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу акта из шлана 13. став 4. пвпг
закпна.
Члан 81.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престаје да важи Закпн п защтити на раду
("Службени гласник РС", бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 42/98).
Члан 82.
Овај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
Републике Србије".
Сампстални чланпви Закпна п изменама и дппунама Закпна п безбеднпсти и
здрављу на раду
("Сл. гласник РС", бр. 91/15)
Члан 40.
(1) Ппдзакпнски акти из чл. 3, 5. и 31. (нпви члан 60а ) пвпг закпна биће дпнети у
рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна, а ппдзакпнски акти из
члана 18. пвпг закпна биће дпнети у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу
пвпг закпна.
(2) Стручни испит, пплпжен пре ступаоа на снагу пвпг закпна, пстаје да важи.
(3) Лице кпје се 1. децембра 2017. гпдине затекне да пбавља ппслпве безбеднпсти и
здравља на раду, а не испуоава услпве утврђене у члану 17. пвпг закпна, мпже да
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настави да пбавља те ппслпве дп испуоеоа услпва утврђених пвим закпнпм, а
најдуже пет гпдина, псим лица кпје их је пбављалп дп дана ппчетка примене члана
17. и кпјем је дп испуоеоа услпва за престанак раднпг пднпса са правпм на
старпсну пензију препсталп највише пет гпдина.
(4) Правна лица и предузетници кпјима су издате лиценце из члана 55. тач. 1) и 2)
Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду, ускладиће свпје ппслпваое са пдредбама
пвпг закпна у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
(5) Правна лица и предузетници кпјима је лиценца издата пре пет и више гпдина
дужни су да захтев за пбнављаое лиценце у складу са пвим закпнпм ппднесу без
пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна, а
правна лица и предузетници кпд кпјих пд издаваоа лиценце није прптеклп пет
гпдина дужни су да захтев за пбнављаое лиценце у складу са пвим закпнпм
ппднесу најкасније 30 дана пре негп штп се напуни пет гпдина пд дана издаваоа
лиценце.
Члан 41.
Пвај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
Републике Србије", псим члана 17. кпји се примеоује пд 1. децембра 2017. гпдине.
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