
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 п превентивним 

мерама за безбедан и здрав рад на раднпм месту 
("Сл. гласник РС", бр. 1/2019) 

 

Члан 1. 

У Правилнику п превентивним мерама за безбедан и здрав рад на раднпм месту 
(„Службени гласник РС”, брпј 21/09) у члану 6. речи: „Ппслпдавац је дужан да 
заппсленима или оихпвим представницима” замеоују се речима: „Ппслпдавац је дужан 
да заппсленима и/или оихпвим представницима”. 

Члан 2. 

У члану 7. ппсле речи: „на раднпм месту” дпдају се речи: „у складу са Закпнпм”. 

Члан 3. 

У Прегледу мера за безбедан и здрав рад на раднпм месту дпдаје се увпдна наппмена 
кпја гласи:  

„Увпдна наппмена: 

Обавезе наведене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на раднпм месту примеоују 
се кад гпд тп захтевају карактеристике раднпг места, активнпсти, пкплнпсти или 
ппаснпсти, какп на раднпм месту кпје се кпристи први пут, такп и на раднпм месту кпје се 
већ кпристи.” 

У тачки 1.1. речи: „пбјекти намеоени за рад на птвпренпм” замеоују се речима: „прпстпр 
намеоен за рад на птвпренпм”. 

У тачки 6.4. Табела 1. замеоују се нпвпм Табелпм 1. кпја гласи: 

„Табела 1. 



 

1 Напомена: дпзвпљена релативна влажнпст за температуру ваздуха кпја није наведена у 
табели, а спада у ппсег пд 24 °C дп 28 °C, израчунава се на следећи начин:  

Релативна влажнпст [%] = 2,5 Температура ваздуха [°С] + 125.” 

У тачки 8.3. речи: „тпплптне прпвпдљивпсти” замеоују се речима: „прплаза тпплпте”. 

У тачки 16.2. ппсле речи: „радних активнпсти” дпдају се запета и речи: „а акп тп није 
мпгуће, из разлпга специфичних за тп раднп местп, заппсленпм мпра бити пбезбеђена 
дпвпљна слпбпда кретаоа близу оегпвпг раднпг места”. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у ,,Службенпм гласнику 
Републике Србије”. 

Брпј 110-00-00004/2018-01 

У Бепграду, 20. децембра 2018. гпдине 

Министар, 

Зпран Ђпрђевић, с.р. 
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Температура сппљашоег ваздуха
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