
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА  
 

 

Организује 

 

ОБУКУ ЗА САВЕТНИКА ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ 

 
 

суботом и недељом претпоследње и последње недеље у месецу, осим у јулу, августу 

и јануару.  

 
 

Пријава кандидата до:  
10. у месецу. 

 

НАПОМЕНА  

У случају недовољног броја пријављених кандидата организатор задржава право да 

обуку у датом термину не организује или обуку одложи за наредне термине.  

 

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА  
 

Стечено високо образовање на академским студијама, на којима је у оквиру студијског 

програма остварио из обавезних предмета из области хемије најмање 40 бодова 

утврђених у складу са законом којим се уређује високо образовање. 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 

 

Кандидати се могу пријавити: 

o поштом, на адресу Медицинског факултета у Крагујевцу (са назнаком „Пријава 

за обуку саветника за хемикалије“), или 

o електронском поштом на адресу: rjelic@kg.ac.rs  

 

Од докумената је потребно: 

o оверена фотокопија дипломе факултета 

o лична карта 

http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%82/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5/
mailto:rjelic@kg.ac.rs


o потврда о уплати школарине 

o попуњена пријава (оригинал, фотокопија или скенирани документ) 

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ  

 

Настава ће се организовати у периоду од пет дана, са укупним фондом од 40 часова, са 

почетком у 10 сати, на Медицинском факултету у Крагујевцу. Детаљан распоред 

наставе кандидати ће добити благовремено. 

 

 

ЦЕНА ОБУКЕ 
 

Цена комплетне обуке за саветника је 50.000,00 динара. За правна лица износ се 

уплаћује у целости (профактура се прослеђује електронском поштом или факсом) док 

за физичка лица постоји могућност плаћања на рате. 

 

 

Уплате вршити на жиро рачун: 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  

Број: 840-1226666-19, позив на број: 2106022012  

 

Копију уплате послати уз пријаву а оргинал уплате доставити приликом похађања 

обуке. 

 

 

КОНТАКТ 

 

Телефон: 034 335 572 и 034 306 800 лок. 226 

Факс: 034 306 800 

Проф. Ратомир Јелић – моб. тел. 063/167 3428 

Проф. Драган Миловановић – моб. тел. 064/806 5004 

Проф. Недељко Манојловић – моб. тел. 064/113 7150 

E-mail: rjelic@kg.ac.rs  

Интернет: http://www.medf.kg.ac.rs 

 

 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОБУКЕ 

 

Решење Агенције за хемикалије Републике Србије  

(Broj: 153-01-00017/2011-01 od 15. децембра 2011. године)  

 

 

ПРОПИСИ 

 

o Правилник о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни 

правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника 

за хемикалије ("Сл. гласник РС", бр. 13/11 и 28/11), измене ("Сл. глaсник 

РС", бр. 28/11) и ("Сл. глaсник РС", бр. 48/12) 

o Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, бр. 88/10 и бр. 92/11)

mailto:drmilenailic@yahoo.com
http://www.medf.kg.ac.rs/
http://www.shema.gov.rs/media/133027/lista_institucija_161211.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/124645/19%20-%20Pravilnik%20o%20savetniku.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/124645/19%20-%20Pravilnik%20o%20savetniku.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/124645/19%20-%20Pravilnik%20o%20savetniku.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/124648/20%20-%20Izmene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20savetniku.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/124648/20%20-%20Izmene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20savetniku.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/172466/pravilnik_o_savetniku_izmene.pdf
http://www.shema.gov.rs/media/122024/01_Zakon%20o%20hemikalijama.pdf


 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА  

Светозара Марковића 69 

34 000 Крагујевац 

Тел.: 034 306 800 лок. 226 

Факс: 034 306 800  

 

 

 

ПРИЈАВА 

ЗА ОБУКУ САВЕТНИКА ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ 
 

 

ПРЕЗИМЕ:  
 

ИМЕ: 
 

Име једног родитеља: 
 

Датум и место рођења:  
 

Завршен факултет:  
 

Датум стицања дипломе:  
 

Адреса становања:  
 

Телефон:  
 

Факс:  
 

Е-маил:  
 

 

За запослене 

Назив предузећа:  
 

Матични број: 
 

Шифра делатности: 
 

ПИБ:  
 

Седиште:  
 

Адреса:  
 

Контакт: 
 

 
 

Датум:  
 

Потпис:  
 

 


