
ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника o обезбеђивању ознака за безбедност и 
здравље на раду 

Члан 1. 

У Правилнику о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени 
гласник РС”, број 95/10), назив Правилника мења се и гласи: 

„Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду”. 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 1) речи: „материја, препарата” замењују се речима: „супстанци и 
смеша”. 

Члан 3. 

Члан 6. мења се и гласи: 

„Члан 6. 

Послодавац је дужан да запосленима и/или њиховим представницима за безбедност и 
здравље на раду обезбеди све информације које се односе на безбедност и/или 
здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у вези са обезбеђивањем 
ознака за безбедност и/или здравље на раду.” 

Члан 4. 

У члану 7. реч: „писменој” замењује се речју: „писаној”. 

Члан 5. 

У члану 8. речи: „представници за безбедност и/или здравље на раду на раду” 
замењују се речима: „представници за безбедност и здравље на раду”. 

Члан 6. 

У Прилогу 1. – Општи захтеви за ознаке за безбедност и/или здравље на раду, у тач. 
2.2, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8. и 11. после речи: „безбедност и/или здравље на раду” речи: „на 
раду” бришу се. 

У тачки 3.2. речи: „безбедан и здрав рад” замењују се речима: „безбедност и/или 
здравље на раду”. 

У тачки 9. реч: „сво” замењује се речју: „све”. 

Тачка 12. мења се и гласи: 

„Подручја, просторије или затворени простори који се користе за складиштење знатних 
количина опасних супстанци или смеша морају да буду обележени одговарајућим 
ознакама за безбедност и/или здравље на раду у складу са Прилогом 2. тачка 3.2. или 
Прилогом 3. тачка 1. овог правилника, осим у случају када је свака амбалажа прописно 
обележена.” 

Додаје се став 2. који гласи: 



„Ако не постоји одговарајућа ознака упозорења у Прилогу 2. тачка 3.2. ради 
упозоравања на опасне хемијске супстанце или смеше, мора се користити 
одговарајући пиктограм опасности у складу са прописом којим се уређује 
класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног 
производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и 
обележавање УН.” 

Члан 7. 

У Прилогу 2. – Захтеви за ознаке на таблама, у тачки 3.2.2. додају се ст. 2. и 3. који 
гласе: 

„Пиктограм за биолошке штетности користи се у смислу Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима. 

Ознака за општу опасност не користи се ради упозоравања на опасне хемијске 
супстанце и смеше, осим у случају када се користи у складу са Прилогом 3. тачка 5.1. 
овог правилника за обележавање складишта опасних супстанци или смеша”. 

Ознака „штетан или иритирајући материјал” брише се. 

Тачка 3.2.3. брише се. 

У тачки 3.2.4. реч: „изложен” замењује се речју: „изложени”. 

У тачки 3.2.5. реч: „обављање” замењује се речју: „обављања”. 

Члан 8. 

У Прилогу 3. – Захтеви за обележавање посуда и цевовода, у тачки 1.1. после речи: 
„безбедност и/или здравље на раду” речи: „на раду” бришу се. 

Тачка 1.2. алинеја трећа мења се и гласи: „у случају транспорта посуда, замењене или 
допуњене ознакама које се односе на транспорт опасних супстанци или смеша”. 

У тачки 3. реч: „наведе” замењује се речју: „наведене”, а реч: „прлога” замењује се 
речју „прилога”. 

У тачки 5. реч: „значајних” замењује се речју: „знатних”, а реч: „појединачни” замењује 
се речју: „појединачна”. 

Члан 9. 

У називу Прилога 5. – Захтеви за ознаке за безбедност и/или здравље на раду на раду 
за обележавање препрека, опасних зона и саобраћајних површина, у тач. 1. и 1.2. 
после речи: „безбедност и/или здравље на раду” речи: „на раду” бришу се. 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


