
 На основу члана 7. став 1. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим 

или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), 

 министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и 

полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и 

стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног 

испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за 

обављање полова координатора за извођење радова („Службени гласник РС”, бр. 72/10 и 

91/12), у Прилогу 1. ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА И СТРУЧНОГ 

ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КООРДИНАТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, у 

делу 1. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ, у тачки 5. Посебне мере и нормативи заштите на раду 

на градилиштима, подтачка 5.2. мења се и гласи:  

 „5.2. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник 

РС”, број 121/12) – циљ и сврха елабората о уређењу градилишта.” 

 У делу 2. ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ, у тачки 2.2. За полагање стручног испита за 

обављање послова координатора за извођење радова, у подтачки 2.2.1. Превентивне мере 

безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме за рад, став 2.2.2.2. мења се и гласи:  

 „2.2.2.2. Правилник о допунaма Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС”, број 123/12) – општи 

захтеви за опрему за рад; додатни захтеви за одређене категорије опреме за рад; општи 

захтеви при коришћењу опреме за рад; одредбе у вези коришћења покретне опреме за рад, 

самоходне или без сопственог погона; одредбе у вези коришћења опреме за рад за дизање 

терета; одредбе у вези коришћења опреме за рад намењене за привремене радове на 

висини.” 

 У подтачки 2.2.6. Планирање и изградња објеката, став 2.2.6.1. речи: „(„Службени 

гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09)”, замењују се речима: „(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09, 64/10 – УС, 24/11 и 121/12)”.     

Члан 2. 

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

гласнику Републике Србије”. 
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У Београду, 18. фебруара 2013. године 

                                                                                                                МИНИСТАР 

 

      др Јован Кркобабић, с.р. 


