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60. 

На основу члана 18. став 1. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09  
др. закон, 104/09  др. закон, 10/15 и 36/18), мини-
стар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К *  
О ЕЛЕМЕНТИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ОЦЕНУ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА 

НА РАДУ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
ЕКСПЛОЗИЈЕ И ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ 
У МЕТРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ОЦЕНУ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ 

ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА  

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се елементи и крите-

ријуми за оцену стања безбедности и здрављa на ра-
ду, заштите од пожара и експлозије и заштите и без-
бедности у метролошкој делатности, заштите живот-
не средине и заштите добробити животиња у Мини-
старству одбране и Војсци Србије, као и заштите жи-
вотне средине у војним постројењима и војним скла-
диштима. 

Члан 2. 
Оценом стања, у смислу овог правилника, проце-

њује се квалитет спровођења закона, подзаконских 
прописа, техничких прописа и стандарда у одређеној 
области.  

Члан 3. 
Елементи и критеријуми за оцену стања из члана 

1. овог правилника разрађују се на области, садржаје, 
питања и параметре дате у Елементима за оцену ста-
ња безбедности и здравља на раду, заштите од пожа-
ра и експлозије и заштите и безбедности у метроло-
шкој делатности, заштите животне средине и зашти-
те добробити животиња у Министарству одбране и 

                                                 
* Прилози 1, 2 и 3 дати су на CD-у и чине саставни део 
овог правилника. 

Војсци Србије, као и заштите животне средине у вој-
ним постројењима и војним складиштима (у даљем 
тексту: Елементи), који су дати у Прилогу 1. овог 
правилника и Критеријумима за оцену стања и оце-
њивање безбедности и здрављa на раду, заштите од 
пожара и експлозије и заштите и безбедности у ме-
тролошкој делатности, оцењивање заштите животне 
средине и заштите добробити животиња у Министар-
ству одбране и Војсци Србије, као и заштите животне 
средине у војним постројењима и војним складиштима 
(у даљем тексту: Критеријуми), који су дати у Прилогу 
2. овог правилника, и чине његов саставни део. 

II. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 4. 
Оцена стања, области О-1: „Безбедност и здра-

вље на раду” врши се у складу са Елементима и Кри-
теријумима у области О-1: „Безбедност и здравље на 
раду”.  

III. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА  
И ЕКСПЛОЗИЈЕ 

Члан 5. 
Оцена стања, области О-2: „Заштита од пожара и 

експлозије” врши се у складу са Елементима и Кри-
теријумима у области О-2: „Заштита од пожара и 
експлозије”.  

IV. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 6. 
Оцена, области О-3: „Заштита животне средине” 

врши се у складу са Елементима и Критеријумима у 
области О-3: „Заштита животне средине”.  

 

V. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У  
МЕТРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 7. 
Оцена стања, области О-4: „Заштита и безбед-

ност у метролошкој делатности” врши се у складу са 
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Елементима и Критеријумима у области О-4: „За-
штита и безбедност у метролошкој делатности”.  

VI. ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

Члан 8. 
Оцена, области О-5: „Заштита добробити животи-

ња” врши се у складу са Елементима и Критеријумима 
у области О-5: „Заштита добробити животиња”.  

VII. УТВРЂИВАЊЕ И ОЦЕНА СТАЊА 

Члан 9. 
Оцену стања, на основу Контролних листи за из-

вршење инспекцијског надзора, дају инспектор и ли-
це овлашћено за обављање послова инспекцијског 
надзора за област, садржај или питање, по Елементи-
ма и према Критеријумима. 

Члан 10. 
Оцена стања и оцена параметара, утврђених у 

Елементима и Критеријумима, врши се по квалитету 
спровођења закона, подзаконских прописа, технич-
ких прописа и стандарда прописаних за параметар. 

На основу оцене стања и оцене параметара утврђе-
них према Елементима, параметри се оцењују у бодов-
ној вредности утврђеној Критеријумима, на начин: 

1) уколико је оцена стања и оцена параметра „не-
повољан”, параметар се оцењује са „0” бодов-
не вредности; 

2) уколико је оцена стања и оцена параметра 
„повољан”, параметар се оцењује у распону 
бодовне вредности прописане Критеријумом. 

Члан 11. 
Параметар се не оцењује ако се не односи на над-

зирани субјект или ако није био предмет инспекциј-
ског надзора. 

Члан 12. 
После извршеног оцењивања по параметрима, 

израчунава се оцена стања и оцена питања, садржаја 
и области, у складу са Критеријумом и уноси у Табелу 
за извођење оцене стања и оцене области, датим у При-
логу 3. овог правилника и чине његов саставни део. 

Члан 13. 
Питање се оцењује по следећем: 

1) оцена стања и оцена „повољан”, ако је укупан 
збир 60% и више бодова;  

2) оцена стања и оцена „неповољан”, ако је уку-
пан збир мање од 60% бодова. 

Оцена за питање, израчунава се на начин да се:  
1) утврди збир максималног броја бодова за па-

раметре у оквиру питања; 
2) утврди збир броја бодова добијених оцењива-

њем параметара у оквиру питања; 

3) израчуна проценат бодова, као однос укупног 
броја бодова добијених оцењивањем параме-
тара из питања и максималног броја бодова 
свих параметара за питање; 

4) на основу процента бодова, утврђује се оцена 
стања за питање, на основу става 1. овог члана. 

Члан 14. 
Садржај се оцењује по следећем: 

1) оцена стања и оцена „повољан”, ако је укупан 
збир 60% и више бодова;  

2) оцена стања и оцена „неповољан”, ако је уку-
пан збир мање од 60% бодова. 

Оцена стањa за садржај, израчунава се на начин да се: 
1) утврди збир максималног броја бодова за пи-

тања у оквиру садржаја; 
2) утврди збир броја бодова добијен оцењивањем 

питања у оквиру садржаја; 
3) израчуна проценат освојених бодова, као од-

нос укупног збира бодова из питања у оквиру 
садржаја и максималног броја бодова свих пи-
тања у оквиру садржаја; 

4) на основу процента бодова, утврђује се оцена 
стања за садржај на основу става 1. овог члана. 

Оцењивање садржаја из става 1. овог члана, вр-
ши се само уколико је прописан Елементима и Кри-
теријумима. 

Члан 15. 
Област се оцењује укупном и закључном оценом 

стања и оценом, по следећем: 

1) оцена стања и оцена „повољан”, ако је укупан 
збир 60% и више бодова;  

2) оцена стања и оцена „неповољан”, ако је уку-
пан збир мање од 60% бодова. 

Укупна оцена стања и оцена за област, израчуна-
ва се на начин да се:  

1) утврди збир максималног броја бодова за са-
држаје у оквиру области; 

2) утврди збир бројa бодова добијен оцењивањем 
свих садржаја у оквиру области; 

3) израчуна проценат бодова, као однос укупног 
броја бодова из садржаја у оквиру области и 
максималног броја бодова свих садржаја у 
оквиру области; 

4) на основу процента бодова, утврђује се укупна 
оцена стања и оцена за област из става 1. овог 
члана. 

Закључна оцена стања и оцена за област израчу-
нава се на начин да се:  

1) проценат бодова укупне оцене стања и оцене за 
област, у случају ванредних догађаја у одговор-
ности војне организације, умањује на начин како 
је регулисано у члану 17. овог правилника; 

2) на основу разлике, између процента бодова и 
умањења, утврђује се закључна оцена стања и 
оцена за област, на основу става 1. овог члана. 
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Члан 16. 

Ако се из области два и више питања са коефици-
јентом тежине 3, оцене оценом стања и оценом „непо-
вољан”, оцена стање и оцена области је „неповољан”. 

Члан 17. 
Проценат бодова укупне оцене стања и оцене, утвр-

ђен чланом 15. овог правилника, умањује се надзира-
ном субјекту, у којем је у периоду од претходног редов-
ног инспекцијског надзора, било ванредних догађаја у 
одговорности војне организације, по следећем: 

1) 1%  уколико је било 10% повреда на раду 
квалификованих као лаке, даље на сваких 10% 
повреда по 1% у односно на укупно бројно 
стање надзираног субјекта; 

2) 2%  уколико је било ванредних догађаја са 
појединачним повредама на раду квалифико-
ваним као тешка телесна повреда и мањим по-
жаром са материјалном штетом; 

3) 5%  уколико је било ванредних догађаја са 
колективним повредама на раду квалификова-
ним као тешка телесна повреда, средњим по-
жарима и експлозијама са материјалном ште-
том и нарушавање животне средине у оквиру 
касарне  војног комплекса; 

4) 10%  уколико је била појединачна смртна по-
вреда на раду, велики пожар и експлозија и 
нарушавање животне средине која превазила-
зи оквире касарне  војног комплекса; 

5) 20%  уколико је била колективна смртна по-
вреда на раду, катастрофални пожар и експло-
зија и деградација животне средине са вели-
ким последицама. 

Члан 18. 
Закључна оцена утврђује се на следећи начин: 

1) оцена стања и оцена је „повољан”, ако је за 
све области: безбедност и здравље на раду, за-
штита од пожара и експлозије, заштита животне 
средине, заштите и безбедност у метролошкој 
делатности и заштите добробити животиња дата 
закључна оцена стања и оцена „повољан”;  

2) оцена стања и оцена је „неповољан”, ако је 
најмање у једној области дата закључна оцена 
стања и оцена „неповољан”. 

Закључна оцена изводи се на следећи начин:  
1) закључне оцене стања и оцена по областима 

уносе се у Tабелу за извођење оцене стања и 
оцене области у образац Закључна оцена ста-

ња и оцена области безбедност и здравље на 
раду, заштита од пожара и експлозије, заштита 
животне средине, заштите и безбедност у ме-
тролошкој делатности и заштите добробити 
животиња који је дат у Прилогу 3. овог пра-
вилника и чине његов саставни део; 

2) на основу закључних оцена стања и оцена по 
областима, утврђује се закључна оцена обла-
сти: безбедност и здравље на раду, заштита од 
пожара и експлозије, заштита животне среди-
не, заштите и безбедност у метролошкој де-
латности и заштите добробити животиња, на 
основу става 1. овог члана. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 
Примена критеријума за оцену стања и оцену без-

бедности и здравља на раду, заштите од пожара и екс-
плозије, заштите животне средине, заштите и безбедно-
сти у метролошкој делатности и заштите добробити 
животиња, током инспекцијског надзора, који су запо-
чети пре ступања на снагу овог правилника, завршиће 
се у складу са одредбама Правила о контроли и оцењи-
вању заштите на раду, заштите од пожара и заштите 
животне средине у Војсци Југославије (Генералштаб 
Војске Југославије Инспекција Војске Југославије ИВЈ-
3/2, број 667-1 од 20.10.1997. године).  

Члан 20. 
Даном ступања на снагу овог правилника преста-

ју да важе одредбе Правила о контроли и оцењивању 
заштите на раду, заштите од пожара и заштите жи-
вотне средине у Војсци Југославије (Генералштаб 
Војске Југославије Инспекција Војске Југославије 
ИВЈ-3/2, број 667-1 од 20.10.1997. године) које се од-
носе на инспекцијски надзор. 

Даном ступања на снагу овог правилника преста-
је да важи Правилник о ветеринарској инспекцији у 
Војсци Југославије („Службени војни лист”, број 
18/00). 

Члан 21. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 465-1  
У Београду,5. фебруара 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
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