
 
 

САОПШТЕЊЕ 
са састанка одржаног 22. 12. 2015. године 

 

У деканату Факултета заштите на раду у Нишу одржан је 22. 12. 2015. године састанак представника 

Факултета са представницима Савеза заштите на раду Војводине и Удружења заштите на раду у Шиду. 

Састанку су присуствовали и представници појединих агенција и правних лица која се баве пословима у 

области безбедности и здравља на раду. Испред Факултета састанку су присуствоали др Момир Прашчевић, 

ред. проф., декан, др Иван Крстић, ванр. проф., продекан, др Бранислав Анђелковић, ред. проф., др Жарко 

Јанковић, ред. проф. и др Иван Мијаиловић, ванр. проф. На састанку су разматране последње Измене и 

допуне Закона о безбедности и здрављу на раду као и положај инжењера заштите на раду у систему 

безбедности и здравља на раду у Републици Србији.  

Иако је константовано да су последњим Изменама и допунама Закона направљена извесна побољшања 

указано је на проблеме са којима се срећу правна лица и предузетници која обављају послове у области 

безбеднсоти и здравља на раду. Пре свега указано је обавезу правних лица и предузетника да имају у 

радном односу најмање два запослена који имају стечено високо образовање на основним академским 

студијамаобиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, са положеним стручним испитом и најмање три године 

радног искуства на тим пословима. На састанку је константовано да је на тржишту радне снаге у 

прописаном року од годину дана веома тешко пронаћи новог запосленог који испуњава тражене услове 

што онемогућава рад веома великом броју правних лица и предузетника у овој области. Такође се указује 

на неусаглашеност са законским прописима тумачења Управе да основач односно директор не може сам да 

обавља пословне безбедбности и здравља на раду из разлога што сам са собом не може да склопи уговор о 

раду. 

На састанку је констатована да ни претходним Законом нити Изменама и допунама није препозната 

компететности инжењера заштите на раду нити уважена чињеница да своја знања, компетенције и 

вештине стичу на државној високошколској установи на студијама у трајању од 4 и 5 година и да то није 

довољно да могу одмах да се укључе у компетентно обављање послова из струке која би требала да буде 

њихова матична струка. Декан је присутне информисао и о иницијативи Студентског парламента и 

студентских удружења да се са надлежним институцијама  разговара о полажају инжењера заштите на раду. 

На састанку је договорено да Факултет заједно са Савезом и Удружењем организује пролећни скуп 

инжењера заштите на раду, и других лица која се баве пословима безбедности и здравља на раду, са циљем 

дефинисања заједничке платформе за припрему предлога новог Закона о безбеднсоти и здравља на раду 

чије се усвајање најављује у 2017. години. 

Најављено је и формирање алумнија Факултета ради повезивања инженејра заштите на раду и међусобне 

размене искустава. 

 

Декан 

Факултета заштите на раду у Нишу 

 

Др Момир Прашчевић, ред. проф., с.р. 


