
 

 На основу члана 56. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени 

гласник РС” број 101/05),  

 министар рада и социјалне политике доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање 

лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање 

послова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 29/06, 72/06 и 

62/07), у члану 5. речи: „са високом школском спремом одговарајуће струке (техничке, 

заштите на раду, медицине рада, хигијене рада, организације рада и др.)” замењују се 

речима: „са стеченим високим образовањем из поља техничко-технолошких, природно-

математичких и медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске 

студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године”. 

 

Члан 2. 

 У члану 6. став 2. тачка 2) речи: „о стеченој високој школској спреми” замењују се 

речима: „којом се потврђује стручна спрема”.   

 

Члан 3. 

 У члану 8. став 1. тачка 2) подтачка (1) после речи: „дипломираног инжењера 

машинства” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера машинства”. 

 У подтачки (2) речи: „дипломираног инжењера електротехнике” замењују се речима: 

„дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства или специјалисту струковног 

инжењера електротехнике и рачунарства”.  

 У подтачки (3) после речи: „дипломираног инжењера технологије” додају се речи: „или 

специјалисту струковног инжењера технологије”. 

 У подтачки (4) после речи: „дипломираног инжењера заштите на раду” додају се речи: 

„или специјалисту струковног инжењера заштите на раду”. 

  

Члан 4. 

  У члану 9. став 1. тачка 5) подтачка (1) после речи: „дипломираног инжењера 

технологије или дипломираног хемичара или дипломираног физикохемичара” додају се 

речи: „или специјалисту струковног инжењера технологије или специјалисту струковног 

хемичара или специјалисту струковног физикохемичара”. 

 У подтачки (3) речи: „дипломираног инжењера машинства или дипломираног 

инжењера електротехнике или дипломираног физичара” замењују се речима: „дипломираног 

инжењера машинства или дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства или 

дипломираног физичара или специјалисту струковног инжењера машинства или 

специјалисту струковног инжењера електротехнике и рачунарства или специјалисту 

струковног физичара”. 

 У подтачки (4) после речи: „дипломираног инжењера заштите на раду” додају се речи: 

„или специјалисту струковног инжењера заштите на раду”. 
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Члан 5. 

 У члану 10. став 1. тачка 2) после речи: „дипломираног биолога или дипломираног 

микробиолога” додају се речи: „или специјалисту струковног биолога”. 

  

Члан 6. 

 У члану 11. став 1. речи: „са високом школском спремом одговарајуће струке, 

утврђене” замењују се речима: „са стручним, академским, односно научним називом 

утврђеним”. 

 

Члан 7. 

 У члану 12. став 2. тачка 4) и члану 13. став 2. тачка 1) речи: „о стеченој школској 

спреми” замењују се речима: „којом се потврђује стручна спрема”. 

 

 

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
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