Циљ семинара је упознавање тек усвојеног
Закона о изменама и допунама Закона о
безбедности и здрављу на раду. Измене су
бројне и добрим делом су суштинске. Између
осталог, односе се на:
-

коначно разјашњење како радити процену
ризика;

-

привремена или покретна градилишта;

-

прегледе , проверу и усаглашеност
безбедности машина и опасних материја;

-

дужност послодавца да одреди лице за
БЗНР у посебним делатностима и услови
које то лице мора да испуњава;

-

услове за обављање послова БЗНР;

-

услове за обављање послова одговорног
лица;

-

евиденцију;

-

оспособљавање лица за БЗНР и

-

друге значајне промене.

Семинар је намењен свим правним и физичким
лицима, а првенствено одговорним лицима и лицима за безбедност, као и свима који су укључени
у послове безбедности и здравља на раду или се
на било који други начин баве овим пословима.
Намењен је и послодавцима, правним службама, студентима, произвођачима, увозницима и
набављачима опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту.
Имајући у виду да је овај закон један од закона
из области рада, семинар је намењен свима који
су запослени на било који начин, а и ученицима и
студентима.
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МЕЂУНАРОДНИ ИНСТИТУТ ЗА
ПРИМЕЊЕНО УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ

уз подршку и учешће
Управе за безбедност и здравље на раду
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

Организује дводневни семинар

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ
НА РАДУ
Београд, хотел ПАЛАС
17-18.11.2015.

Врњачка Бања, хотел Александар
24-25.11.2015.

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА

ТЕМЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОБРАЂИВАНЕ

Гости и предавачи:
представници Управе за безбедност и
здравље на раду Министарства рада

Детаљно:
Закон о изменама и допунама Закона о
безбедности и здрављу на раду

Модератори:
мр Симо Косић
др Божо Николић

Посебан осврт:
- Нови услови за добијање лиценци за
обављање послова у области БЗНР и
послова одговорног лица
- Ко може бити лице за безбедност и
здравље на раду
- Давање запосленима
на короишћење
опреме за рад и средства и опрему за
личну заштиту – усаглашеност
- Усавршавање знања у области БЗНР лица
које послодавац одреди за те послове и
других лица

КОТИЗАЦИЈА
Цена семинара са ПДВ-ом је 12.400 динара.
У цену је укључен штампани материјал,
освежење на паузама, коктел освежење и
заједничка вечера.
СМЕШТАЈ
Смештај није укључен у цену и учесници могу
бирати смештај по жељи. Организатор
семинара је у хотелу у ком се одржава
семинар обезбедио погодне услове смештаја
за учеснике.
За смештај у Врњачкој Бањи, хотел ће до 15.
новембра задржати собе за евентуалне
учеснике семинара (aleksandarvila@todor.rs
tel:036-617-999).
Београд: office@palacehotel.rs tel:011-2637222
ПРИЈАВЕ
Препоручује се пријављивање попуњавањем
обрасца који се електронски добија од
организатора. Могуће је и путем сајта или
достављањем података: име кандидата,
назив предузећа, матични број, ПИБ и
телефон.
У пријави се мора назначити да ли се жели
присуствовати семинару у Београду или
Врњачкој Бањи.

ПЛАН РАДА
1. дан: 14,30 – 16,00 предавање
16,00 – 16,30 кафе пауза
17,00 – 18,30 питања и дискусија
18,30 – 19,15 коктел
19,15
заједничка вечера
2. дан:

9,00 – 10,30 предавање
10,30 – 11,00 кафе пауза
11,00 – 12,00 предавања
12,00 – 13.00 питања и дискусија

Информације, контакт и пријаве
Телефони: 062 (063)-665-082, 021-897-017
e-mail: iiakm14@gmail.com
www.iiakm.org.rs

