
 

У складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и 
Правилником о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или 
предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Службени гласник РС“, бр. 
13/11, 28/11 и 48/12), а на основу Одобрења које је издало Министарство заштите животне средине 
бр. 153-01-00043/2021-03 од 6.9.2021. године) 

 
Технолошки факултет Нови Сад 

изводи 
ОБУКУ ЗА САВЕТНИКА ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ 

 
Обука која се састоји од две наставне јединице Управљање хемикалијама и Управљање биоцидним 
производима изводи се у оквиру 40 часова (45 мин), у просторијама Технолошког факултета Нови 
Сад, Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, у терминима доступним на интернет странице Факултета 
(https://www.tf.uns.ac.rs/download/nauka/kursevi/savetnik-za-hemikalije/plan-obuka-2023.pdf). 
 
У току сваког радног дана предвиђене су активности од 9:00-16:00 сати које обухватају рад у групи од 
десетак полазника и паузе уз освежење. Оквирну сатницу обуке могуће је преузети са интернет 
странице Факултета (https://www.tf.uns.ac.rs/download/nauka/kursevi/savetnik-za-hemikalije/satnicа). 
 

Испит за Саветника за хемикалије биће организован (у складу са прописима који уређују ову област) 
најраније 30, а најкасније 90 дана од дана завршетка обуке, а према Плану обука и испита у области 
управљања хемикалијма (https://www.tf.uns.ac.rs/download/nauka/kursevi/savetnik-za-hemikalije/plan-
obuka-2023.pdf). Уверење о положеном испиту издаје Технолошки факултет Нови Сад.  
 

Цена обуке је 60.000,00 динара (урачунат ПДВ), а могуће је плаћање и у три једнаке рате у износу од 
20.000,00 динара (урачунат ПДВ) по динамици: 

• прва рата уз пријаву (најкасније недељу дана пред почетак реализације Обуке), 
• друга рата до завршетка трајања обуке,  
• трећа рата до термина полагања испита. 

 

Предвиђени износ обухвата накнаду за обуку и полагање испита и издавање уверења, сав потребан 
материјал (у електронској форми) и освежење током пауза. Обезбеђен је паркинг у времену трајања 
обуке. 
 
Начин плаћања: 

• за физичка лица предрачун ће бити достављен електронском поштом на адресу из Пријаве 
која садржи податке о физичком лицу (име и презиме, ЈМБГ и адресу) 

накнаду уплатити на текући рачун Факултета према инструкцији из предрачуна или готовином на 
Скриптарници Факултета 

• за правна лица предрачун ће бити достављен електронском поштом на адресу из Пријаве 
која садржи податке о правном лицу (назив фирме, ПИБ и адресу фирме) 

накнаду уплатити у законском року на текући рачун Факултета према инструкцији из предрачуна  
 
Пријава за обуку: 

• телефоном  +381 21 485 36 50  +381 63 11 450 11 
• електронском поштом  и-меил: savetnik.hemikalije.tf@uns.ac.rs 

 
Документа потребна за пријаву су образац Пријаве (https://www.tf.uns.ac.rs/saradnja/kursevi.html) и 
копија факултетске дипломе или уверења о дипломирању. Документа потребна за пријаву послати 
електронском поштом (savetnik.hemikalije.tf@uns.ac.rs). 

https://www.tf.uns.ac.rs/saradnja/kursevi.html

