
Прилози 

Прилог број 1 

На основу члана 12. став 5. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/17 и 6/20) 

подносим 

ЗАХТЕВ 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕЊА КРОЗ РАД КОД 

ПОСЛОДАВЦА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИЛИ ГРУПУ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА 

__________________________________________________________________ 

 

Назив послодавца  
Законски заступник (или 
предузетник) и остали 
заступници Послодавца 

 
Адреса седишта 
Послодавца  
Контакт особа: 

 Име и презиме 

Радно место  
Адреса електронске поште  
Мобилни телефон  
Фиксни телефон  

 

Учење кроз рад ће се обављати на следећој/им локацији/ама: 

 
а: _____________________________________, 

град/општина 

 
______________________________________ 

улица и број 
 

б: _____________________________________, 
град/општина 

 
______________________________________ 

улица и број 
 

в: _____________________________________, 
град/општина 

 
______________________________________ 

улица и број 
 

У прилогу Захтева достављам следећу документацију (означити са Х): 

Ред. 
бр. 

ДОКАЗ ДА НЕ 

1. 

Доказ о организовању послова безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама 
закона којим се уређује област безбедности и здравља на раду*, и то:   

Писмени акт** о одређивању запосленог (једног или више) за лице за безбедност и 
здравље на раду и уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 
безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица за та лица 

  

Уговор о ангажовању правног лица, односно предузетника, за обављање послова 
безбедности и здравља на раду и лиценцу за обављање послова у области 
безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице, односно предузетника 
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2. 

Списак радних и помоћних просторија, опреме за рад у/на којима ће ученици 
обављати учење кроз рад, са подацима о називу опреме, називу произвођача, години 
производње и фабричким и инвентарним бројем, сачињен у складу са одговарајућим 
планом и програмом наставе и учења 

  

3. 
Извод из Акта о процени ризика за радна места на којима ће ученици обављати учење 
кроз рад   

4. 
Стручни налаз о извршеном прегледу и провери опреме за рад на којој ће ученици 
обављати учење кроз рад, уколико опрема за рад подлеже прегледу и провери   

5. 
Изјаву о исправности опреме за рад на којој ће ученик обављати учење кроз рад и 
примењеним безбедносним мерама   

6. Стручни налаз о извршеном испитивању услова радне околине   

7. 
Извештај о прегледу и испитивању електричних инсталација за све радне и помоћне 
просторије у којима ће се изводити учење кроз рад   

8. 

Безбедносни лист*** за опасне хемијске материје и друге хемијске материје, у складу 
са прописима који регулишу управљање хемикалијама, чије коришћење није 
забрањено прописом којим се уређује опасан рад за децу, а које ће се користити у 
учењу кроз рад, на српском језику и, уколико је потребно, језику који ученик разуме 

  

9. Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад ученика   

10. 
Упутство за безбедан и здрав рад по прописима о безбедности и здрављу на раду за 
коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду коју ће 
ученик користити приликом учења кроз рад 

  

11. 
Доказ да Послодавац, као правно лице, није правноснажно осуђиван за казнена дела 
прописана законом којим се уређује спречавање злостављања на раду****   

 

НАПОМЕНА: 

* Послодавац који сам обавља послове безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама закона 
којим се уређује област безбедности и здравља на раду, није дужан да достави доказ. 

** Под писменим актом о одређивању запосленог за лице за безбедност и здравље на раду 
подразумева се уговор о раду, акт о систематизацији или одлука, односно решење послодавца о 
одређивању запосленог за лице за безбедност и здравље на раду. 

*** Безбедносни лист дужан је да достави Послодавац код кога се обавља учење кроз рад ученика за 
које је планом и програмом наставе и учења предвиђено коришћење хемикалија. 

**** Доставља Послодавац који није дао сагласност Комори да по службеној дужности прикупи доказ 
да није правноснажно осуђиван за казнена дела прописана законом којим се уређује спречавање 
злостављања на раду (као правно лице или предузетник). 

 

Уколико се Захтев подноси у штампаном облику, доставља се фотокопија документације од редног бр. 

1. до 10, односно оригинал или оверена фотокопија доказа под редним бројем 11. 

Уколико се Захтев подноси електронским путем сва документација се доставља у форми електронског 

документа потписаног квалификованим електронским потписом. 

У___________________, 

_________________________________________ 
(име и презиме, функција законског заступника Послодавца) 

Датум ___.___.202__. године 

________________________________________ 
(својеручни потпис законског заступника Послодавца) 
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