
Образац 2в

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Комисија за полагање стручног испита за обављање послова  
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

ЗАПИСНИК 
о полагању стручног испита о практичној оспособљености  

за обављање послова испитивања услова радне околине
 

   
 ИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА  
   
 ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА  
   

  

 ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА (ЈМБГ)  

пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и 
послова одговорног лица, у саставу: 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ    ______________________________   
      
ИСПИТИВАЧИ: 1. ____________________________   
  2. ____________________________   
  3. ____________________________   
  4. ____________________________   
  5. ____________________________   
  
приступио је      

     
  (датум полагања)   

полагању стручног испита о практичној оспособљености за обављање послова испитивања послова 
радне околине, и показао је следеће резултате, и то:



ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА:

1. Међународни правни извори у области безбедности и здравља на раду и систем безбедности и 
здравља на раду у Републици Србији

Испитивач _________________________

  Постављена питања:
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
      ______________________________________

  

  
Положио Није положио

(потпис испитивача)

2. Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених у области рада, здравствене и социјалне 
заштите (радни односи, здравствена заштита, здравствено и пензијско и инвалидско осигурање)

Испитивач _________________________

  Постављена питања:
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
      ______________________________________

  

  
Положио Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио 
општи део стручног испита   

  Председник Комисије 
   

  

ПОСЕБНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА

ПИСМЕНИ РАД И ЊЕГОВА ОДБРАНА

 Методолошки поступци испитивања услова радне околине (хемијских, биолошких и физичких 
штетности - осим јонизујућих зрачења, микроклиме и осветљености)

Испитивач _________________________

  Назив теме: 
  __________________________________________________
  __________________________________________________

  



  
Положио Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио 
писмени део посебно дела стручног испита   

  Председник Комисије 

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

1. Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини

Испитивач _________________________

  Постављена питања:
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
      ______________________________________

  
Положио Није положио

(потпис испитивача)

2. Опште и посебне мере безбедности и здравља на раду 

Испитивач _________________________

  Постављена питања:
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
      ______________________________________

  
Положио Није положио

(потпис испитивача)

Кандидат је положио - није положио 
усмени део посебног дела стручног испита   

  Председник Комисије 
   



Напомене: 
1. Кандидат је одустао од полагања стручног испита који је започео; 
2. Комисија је одложила полагање стручног испита који је кандидат започео; 
3. Кандидат је делимично положио стручни испит, и то: 
    1) општи део стручног испита, 
    2) писмени део посебног дела стручног испита. 

  

Општи успех кандидата на испиту: 

  
Положио Није положио

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

У Београду, 
                                  (дан, месец и година)
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