На пснпву члана 7. став 2. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр.
101/05, 91/15 и 113/17 – др. закпн),
Министар за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа дпнпси
ПРАВИЛНИК
п изменама и дппунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
кпришћеоу ппреме за рад
("Сл. гласник РС", бр. 101/2018 пд 20.12.2018.)
Члан 1.
У Правилнику п превентивним мерама за безбедан и здрав рад при кпришћеоу ппреме за рад
(„Службени гласник РС”, бр. 23/09, 123/12 и 102/15), у члану 2. тач. 4) и 5) речи: „излпжен
ппаснпстима или штетнпстима” замеоују се речима: „излпжен ппаснпстима и/или штетнпстима”,
У тачки 6) реч: „упптребљава” замеоује се речју: „кпристи”.
Члан 2.
У члану 5. дпдаје се став 2, кпји гласи:
„Ппслпдавац за свпје пптребе мпже извршити стручнп псппспбљаваое заппсленпг кпји кпристи
ппрему за рад, п чему издаје пптврду.”
Члан 3.
У члану 8. тачка 1) реч: „упптребљавају” замеоује се речју: „кпристе”.
Тачка 2) меоа се и гласи:
„2) да ппправљаое, измене кпјима се не меоа намена, пдржаваое, сервисираое и чишћеое те
ппреме пбављају заппслени кпји су за тп ппсебнп пдређени.”
Члан 4.
Члан 9. меоа се и гласи:
„Члан 9.
Ппслпдавац је дужан да приликпм примене превентивних мера за безбедан и здрав рад узме у
пбзир пплпжај заппсленпг при кпришћеоу ппреме за рад на раднпм месту и да пбезбеди да се у
пптпунпсти ппштују ергпнпмски принципи.”
Члан 5.
У члану 11. став 2. тачка 1) реч: „упптребе” замеоује се речју: „кпришћеоа”.

Члан 6.
У члану 13. ппсле речи: „здравље на раду” дпдају се запета и речи: „у складу са закпнпм кпјим се
уређује безбеднпст и здравље на раду,”.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у ,,Службенпм гласнику Републике
Србије”.
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Зпран Ђпрђевић, с.р.

