
  

На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 

101/2005), чл. 17, 18. и 19. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном 

месту и радној околини („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2006, 84/2006, 30/2010) и одредаба 

оснивачког акта друштва ___________ (назив и седиште послодавца) 

____________________ (орган који доноси одлуку) дана _____________године, доносим 

 

Одлуку о покретању поступка процене ризика на радном месту и радној околини 

 

Члан 1.  

Овом одлуком покреће се поступак процене ризика настанка повреда на раду или 

оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини. 

Члан 2.  

Поступак процене ризика покреће се ради отклањања опасности и штетности на радном 

месту и у радној околини, односно ради отклањања или смањења ризика, у обиму којим 

се спречава повреда на раду, оштећење здравља или обољење запосленог, све у циљу 

побољшања безбедности и здравља на раду. 

Члан 3.  

Поступак процене ризика покреће се и обавља у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/2005 – у даљем тексту: Закон), 

Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 

(„Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2006, 84/2006 и 30/2010 – у даљем тексту: Правилник) и 

другим прописима. 

Члан 4.  

Поступком процене треба утврдити могуће врсте опасности и штетности на радном 

месту у радној околини, извршити процену ризика од настанка повреда на раду или 

оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, 

утврдити начине и мере за њихово отклањање, односно смањивање ризика. 

Члан 5.  

Одређује се запослени ______________________________________________ (име и 

презиме једног или више лица) који је одговоран за спровођење поступка процене 

ризика у складу са Законом и Правилником (у даљем тексту: Стручно лице*). 

Стручно лице, из ст. 1. овог члана, одређено је из реда запослених, јер је положило 

стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

Члан 6.  

Стручно лице ће у складу са чланом 19. Правилника сачинити План спровођења 

поступка процене ризика. 



Члан 7.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и уноси се у књигу одлука друштва. 

 

 

Достављено: 

– архиви 

–  

  

_________________________ 

потпис овлашћеног лица 

  

  
*
Члан 18. Правилника регулише: Послодавац одлуком о покретању поступка процене 

ризика одређује једно или више лица одговорних за спровођење поступка процене 

ризика у складу са овим правилником (у даљем тексту: стручно лице). 

Стручно лице може да буде послодавац, запослени код послодавца или запослени код 

правног лица или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и 

здравља на раду, уколико има положен стручни испит о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Послодавац који је одређен да буде стручно лице није дужан да има положен 

одговарајући стручни испит уколико послове безбедности и здравља на раду може да 

обавља сâм без положеног одговарајућег стручног испита. 

Послодавац, у случају када за вршење процене ризика ангажује правно лице или 

предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду, на 

основу уговора о ангажовању правног лица или предузетника одређује једно или више 

стручних лица из реда запослених код ангажованог правног лица или предузетника. 


