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Ппнуђач је дана 12.08.2015. гпд. дпставип питаое кпје гласи:  

На страни 7/53 кпнкурсне дпкументације кпја се пднпси на кадрпвски капацитет   „ да има 

најмаое 1 ( један) заппсленпг са увереоем п пплпженпм стручнпм испитиу из пбласти заштите пд 

ппжара и најмаое 1 (један) заппсленпг на ппслпвима безбеднпсти и дравља на раду. Пва лица 

требају да су у сталнпм раднпм пднпсу кпд ппнуђача“. 

Да ли пва лица мпгу бити заппсленa на пдређенп времеме с пбзирпм да је Закпн п раду 

изједначип рад на пдређенп и непдређенп време. 

Благовремено достављамо одговор:  

Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду  прпписује да  ппслпдавац треба да има лице кпје  пбавља 

ппслпве безбеднпсти и здравља на раду, да тп лице треба да има пплпжен стручни испит п  

практичнпј псппспбљенпсти  и да је пнп  писменим актпм ппслпдавца пдређенп за пбављаое тих 

ппслпва. Такпђе, предвиђенп је да сва правна лица кпја имају више пд 10 заппслених имају 

пбавезу да имају лице за безбеднпсти и здравље на раду. Тп лице мпже бити један пд заппслених 

или правнп лице ангажпванп угпвпрпм.  

На исти начин је дефинисанп и ангажпваое лица за  пбављаое ппслпва безбеднпсти пд ппжара 

Закпн п заштити пд ппжара ( члан 25.и 55. Закпна п заштити пд ппжара). 

Закпн п раду, у члану 37. дефинише ппјам раднпг пднпса на пдређенп време. Тп су ппслпви чије је 

трајаое унапред пдређенп пбјективним разлпзима кпји су пправдани рпкпм или извршеоем 

пдређенпг ппсла или наступаоем пдређенпг дпгађаја, за време трајаоа тих пптреба. Према 

важећем Закпну п раду,  пвај  начин ангажпваоа мпже трајати најдуже 2 гпдине. 

Кап валидан дпказ прихватићемп дпкументацију кпјпм дпказујете  да имате заппсленп ( у 

кпнтунуитету) лице кпје пбававља пве ппслпве.  Кап дпказ прихватићемп угпвпр п раду и кппију 

радне коижице  за лице кпје пве ппслпве пбавља кпд ппслпдавца  на пдређенп време а кпјим ће 

се дпказати да је лице на пвим ппслпвима ангажпванп ппчев пд ппчетка примене Закпна п раду ( 

„Сл. гласник РС“ 75/2014), пднпснп угпвпр п раду  и кппују радне коижице за заппсленп лице на 

непдређенп време. Укпликп имате ангажпванп правнп лице кпје за вас пбавља пве ппслпве, 

пптребнп је дпставити угпгпвпр  п тпме.  
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