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1. Е Л Е М Е Н Т И 
ЗА ОЦЕНУ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 

ЕКСПЛОЗИЈЕ И ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ У МЕТРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВОЈНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА И ВОЈНИМ 

СКЛАДИШТИМА 
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1.1. ЕЛЕМЕНТИ 
за оцену стања безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите и безбедности у метролошкој делатности, заштите животне средине и 
заштите добробити животиња у Министарству одбране и Војсци Србије и заштите животне средине у војним постројењима и војним складиштима у области 

О-1: „Безбедност и здравље на раду” 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 

I.  СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

1.1. Планирање послова безбедности и здравља на 
раду. 

Послови безбедности и здравља на раду 
планирају се у годишњем плану рада а 
разрађују се у месечном плану рада. 

Послови безбедности и здравља на раду 
не планирају се у потпуности у годишњем 
плану рада и не разрађују се у месечном 
плану рада. 

 

1.2. Организација безбедности и здравља на раду. 

Безбедност и здравље на раду уређена је 
наређењем за организацију безбедности и 
здравља на раду и упутством за примену 
мера безбедности и здравља на раду. 
Наређењем о организацији безбедности и 
здравља на раду регулисани су сви 
садржаји безбедности и здравља на раду. 
Упутством за примену мера безбедности 
и здравља на раду обухваћени су сви 
садржаји утврђени прописима и актом о 
процени ризика на радном месту и у 
радној околини јединице – установе, који 
су детаљно обрађени, и у функцији су 
организације и примене мера безбедности 
и здравља на раду ради превентивног 
деловања спречавања повреда на раду, 
професионалних обољења и обољења у 
вези са радом. 

Није донето наређење о организацији 
безбедности и здравља на раду. Наређење 
о организацији безбедности и здравља на 
раду је уопштеног – формалног карактера 
и није у функцији организације система 
безбедности и здравља на раду. 
Није донето упутство за примену мера 
безбедности и здравља на раду. 
Упутством за примену мера безбедности 
и здравља на раду нису обухваћени сви 
садржаји утврђени прописима и актом о 
процени ризика на радном месту и у 
радној околини јединице – установе, нису 
детаљно обрађени и нису у функцији 
организације и примене мера безбедности 
и здравља на раду ради превентивног 
деловања спречавања повреда на раду, 
професионалног обољења и обољења у 
вези са радом. 

 

1.3. Лице за безбедност и здравље на раду. 

Лице за безбедност и здравље на раду 
одређено је формацијом и именовано је 
посебним наређењем надлежног старешине. 
Лице за безбедност и здравље на раду 
задовољава посебне услове за постављење у 
складу са правилником и има положен 
стручни испит о практичној оспособљености 

Лице за безбедност и здравље на раду није 
одређено формацијом, односно није одређено 
посебним наређењем надлежног старешине, 
односно упутством о унутрашњој 
организацији ниједном припаднику нису 
прописане дужности из области безбедности 
и здравља на раду. 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
за обављање послова безбедности и здравља 
на раду пред комисијом надлежног министар-
ства рада о чему постоји писано уверење. 
Лице за безбедност и здравље на раду није 
одређено формацијом, већ је одређено 
наређењем надлежног старешине тако да 
послове безбедности и здравља на раду 
обавља поред своје редовне дужности. Лице 
за безбедност и здравље на раду одређено 
наређењем надлежног старешине задовољава 
услове за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, а упутством о унутрашњој 
организацији прописане су дужности које 
обавља из области безбедности и здравља на 
раду и има уверење о стручној 
оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 
Број лица за безбедност и здравље на 
раду одређен је зависно од технолошког 
процеса рада, броја извршилаца на 
радним местима, штетности по здравље, 
броја радних места са повећаним ризиком 
и других опасности. 

Лице за безбедност и здравље на раду не 
задовољава посебне услове за обављaње 
послова безбедности и здравља на раду, 
односно нема положен стручни испит о 
практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здрaвља на раду пред 
комисијом надлежног министарства рада и не 
поседује уверење о стручној оспособљености 
за обављање послова безбедности и здравља 
на раду. 
Није одређен дoвољан број лица за 
безбедност и здравље на раду зависно од 
технолошког процеса рада, броја 
извршилаца на радним местима, 
штетности по здравље, броја радних 
места са повећаним ризиком и других 
опасности. 

1.4. Усавршавање лица за безбедност и здравље 
на раду. 

Лице за безбедност и здравље на раду упућује 
се на стручна усавршавања у систему или у 
цивилним установама о чему постоји 
документација.  

Лице за безбедност и здравље на раду не 
упућује се на стручна усавршавања у систему 
или у цивилним установама. 

 

1.5. Праћење прописа из области безбедности и 
здравља на раду – послова заштите ресурса. 

Лица за безбедност и здравље на раду прате 
прописе из области безбедности и здравља 
на раду путем „Службеног гласника 
Републике Србије” и „Службеног војног 
листа” у писаној или електронској форми 
применом одговарајућих програмских 
пакета за праћење прописа. 

Лица за безбедност и здравље на раду не 
прате прописе из области безбедности и 
здравља на раду путем „Службеног гласника 
Републике Србије” и „Службеног војног 
листа” у писаној или електронској форми 
применом одговарајућих програмских пакета 
за праћење прописа. 

 

1.6. 
Права и обавезе надлежног старешине –
руководиоца из области безбедности и 
здравља на раду. 

Надлежни старешина – руководилац у 
потпуности или са мањим одступањима 
остварује права и извршава обавезе у области 
безбедности и здравља на раду, у складу са 
прописима. 

Надлежни старешина – руководилац са већим 
одступањима остварује права и са већим 
одступањима извршава или не извршава 
обавезе у области безбедности и здравља на 
раду, у складу са прописима. 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 

1.7. 
Права и обавезе припадника Војске Србије 
односно запосленог у Министарству одбране 
из области безбедности и здравља на раду. 

Припадник Војске Србије односно 
запослени у Министарству одбране у 
потпуности или са мањим одступањима 
остварује права и извршава обавезе у 
области безбедности и здравља на раду, у 
складу са прописима. 

Припадник Војске Србије односно 
запослени у Министарству одбране са 
већим одступањима остварује права и са 
већим одступањима извршава или не 
извршава обавезе у области безбедности и 
здравља на раду, у складу са прописима. 

 

1.8. Стручни тим за послове безбедности и 
здравља на раду – послове заштите ресурса. 

Наређењем надлежног старешине 
формиран је стручни тим за послове 
безбедности и здравља на раду – заштите 
ресурса и прописане су му дужности и 
начин рада. 
О састанцима стручног тима ажурно се 
води документација. 

Није формиран стручни тим за послове 
безбедности и здравља на раду – заштите 
ресурса. 

 

1.9. Извештавање надлежне инспекције 
Инспектората одбране. 

Најмање осам дана пре почетка рада 
односно пре ступања на снагу измене 
формације извештава се Инспекторат 
одбране о почетку рада по измењеној 
формацији јединице, установе или 
производног погона, линије, радионице и 
о свакој промени технолошког поступка, 
уколико се тим променама мењају услови 
рада. 

Не извештава се, или се извештава са 
закашњењем већим од осам дана, 
Инспекторат одбране о почетку рада по 
измењеној формацији јединице, установе 
или производног погона, линије, 
радионице и о свакој промени 
технолошког поступка, уколико се тим 
променама мењају услови рада. 

 

1.10. Координација у примени мера безбедности и 
здравља на раду. 

У случају да више унутрашњих јединица 
Министарства одбране и организационих 
јединица Војске Србије дели радни 
простор приликом обављања послова, 
одговорна лица сарађују у примени 
прописаних мера безбедности и здравља 
на раду и координирају активности у вези 
са применом мера за отклањање ризика 
од повређивања односно оштећења 
здравља узимајући у обзир природу 
послова, о чему постоји документација.  

Не врши се координација у примени мера 
безбедности и здравља на раду у случају 
да више унутрашњих јединица 
Министарства одбране и организационих 
јединица Војске Србије дели радни 
простор приликом обављања послова. 

Овај параметар се оцењује само код 
носиоца касарнских послова у 
случају да више унутрашњих 
јединица Министарства одбране и 
организационих јединица Војске 
Србије дели радни простор 
приликом обављања послова. 

1.11. Координациони стручни тим. 

Командант војног комплекса или војног 
објекта наређењем формира 
координациони стручни тим који чине 
лица која обављају послове безбедности и 
здравља на раду, заштите животне 

Није формиран координациони тим 
наређењем команданта војног комплекса 
или војног објекта. 
Координациони тим формиран је али се 
не одржавају састанци и није у функцији 

Овај параметар се оцењује само код 
носиоца касарнских послова. 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
средине и заштите од пожара и, по 
потреби, друга стручна лица ради 
заједничког рада у спровођењу мера 
безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине и заштите од пожара и 
експлозије. 

координације послова у спровођењу мера 
безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине и заштите од пожара и 
експлозије.  

1.12. 
Упознавање лица која се по било којем основу 
налазе у радној просторији и радној околини, 
кругу касарне или градилишта на опасним 
радним местима. 

Свако лице које се по било којем основу 
налази у радној просторији и радној 
околини, кругу касарне или градилишта 
упозорено је на опасна радна места или 
на штетности по здравље које се јављају у 
технолошком процесу, на мере заштите 
које мора да примени и усмерено је на 
безбедне зоне за кретања. 

Лице које се по било којем основу налази 
у радној просторији и радној околини, 
кругу касарне или градилишта, није 
упозорено на опасна места односно није 
упознато са опасностима и штетностима и 
мерама заштите које мора да примени и 
није усмерено на безбедне зоне кретања. 

 

1.13. 
Сарадња са цивилним организацијама, 
правним и физичким лицима по питањима 
заштите ресурса. 

Успостављена је сарадња са цивилним 
организацијама, правним и физичким 
лицима и предузетницима у зони 
одговорности по питањима безбедности и 
здравља на раду – заштите ресурса о чему 
постоји документација (наређења, 
извештаји, записници и друга 
документација). 
О стеченим позитивним искуствима из 
успостављене сарадње упознат је 
надлежни старешина писаним путем и 
исто је уграђено у свакодневном раду 
ради унапређења послова безбедности и 
здравља на раду. 

Није успостављена сарадња са цивилним 
организацијама, правним и физичким 
лицима и предузетницима у зони 
одговорности по питањима безбедности и 
здравља на раду – заштите ресурса. 
О успостављеној сарадњи не постоји 
документација (наређења, извештаји, 
записници и друга документација). 
Позитивна искуства из успостављене 
сарадње не уграђују се у свакодневном 
раду ради унапређења послова БЗР – ЗР. 

 

1.14. 
Контрола стања безбедности и здравља на 
раду од стране лица за безбедност и здравље 
на раду. 

Контрола стања безбедности и здравља на 
раду, према потреби и могућностима 
носиоца контрола, планира се у 
годишњем и месечном плану радa, 
односно плану контрола и реализована је 
у оквиру контрола дефинисаних 
прописом којим се одређују носиоци 
планирања, припреме, организовања и 
извршења контрола на свим нивоима 
командовања и регулишу основе за 
уређење контролне функције у Војсци 

Контрола стања безбедности и здравља на 
раду не планира се у годишњем и 
месечном плану радa, односно плану 
контрола. 
Не врши се контрола стања безбедности и 
здравља на раду, најмање једном месечно. 
По извршеној контроли стања 
безбедности и здравља на раду не 
доставља се писани извештај или књига 
контроле безбедности и здравља на раду 
(у форми прописа како је уређена Књига 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
Србије или је извршена самостално. 
Контролом стања безбедности и здравља 
на раду не примењују се критеријуми за 
контролу и оцењивање стања безбедности 
и здравља на раду, већ се, начелно, 
утврђује примена мера безбедности и 
здравља на раду, извршава се од стране 
лица за безбедност и здравље на раду 
најмање једном месечно, о чему се 
доставља писани извештај или књига 
контроле безбедности и здравља на раду 
(у форми прописа како је уређена Књига 
контроле заштите од пожара) одговорном 
лицу са предлогом мера за отклањање 
утврђених недостатака. 
По извршеној контроли израђује се 
наређење одговорног лица за отклањање 
утврђених недостатака. 

контроле заштите од пожара) одговорном 
лицу са предлогом мера за отклањање 
утврђених недостатака. 
Извештаји са контроле стања безбедности 
и здравља на раду формалног су 
карактера и не прате стварно стање 
примене мера безбедности и здравља на 
раду. 
По извршеној контроли не израђује се 
наређење одговорног лица за отклањање 
утврђених недостатака и нема извештаја о 
отклањању утврђених недостатака. 

1.15. 
Контрола и оцењивање стања послова 
заштите ресурса од стране надзираног 
субјекта. 

Контрола и оцењивање стања послова 
заштите ресурса, према потреби и 
могућностима носиоца контрола, планира 
се у годишњем и месечном плану рада, 
односно плану контроле и оцењивања 
стања послова заштите ресурса и 
реализована је у оквиру контрола 
дефинисаних прописом којим се одређују 
носиоци планирања, припреме, 
организовања и извршења контрола на 
свим нивоима командовања и регулишу 
основе за уређење контролне функције у 
Војсци Србије или је извршена 
самостално. 
За контролу и оцењивање стања послова 
заштите ресурса примењују се елементи, 
садржаји и стандарди за контролу и 
оцењивање стања заштите ресурса, и 
реализује се од стране стручног тима за 
послове заштите ресурса. 
По извршеној контроли израђује се 
извештај који се доставља нaдлежном 

Контрола и оцењивање стања послова 
заштите ресурса не планира се у 
годишњем и месечном плану рада, 
односно плану контрола. 
Не врши се контрола и оцењивање стања 
послова заштите ресурса. 
По извршеној контроли и оцењивању 
стања послова заштите ресурса не 
доставља се писани извештај по 
областима и питањима из области 
послова заштите ресурса, који садржи: 
позитивна решења, недостатке и 
слабости, закључак и предлог мера за 
отклањање утврђених недостатака. 
Извештаји са контроле и оцењивање 
стања послова заштите ресурса су 
формалног карактера, и не прате стварно 
стање послова заштите ресурса. 
По извршеној контроли не израђује се 
наређење одговорног лица за отклањање 
утврђених недостатака, и нема извештаја 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
старешини. Извештај се израђује по 
областима и питањима из области 
послова заштите ресурса, који садржи: 
позитивна решења, недостатке и 
слабости, закључак и предлог мера за 
отклањање утврђених недостатака. 
По достављеном извештају израђује се 
наређење одговорног лица за отклањање 
утврђених недостатака. 

о отклањању утврђених недостатака. 

1.16. 
Инспекцијски надзор послова заштите 
ресурса, заштите и безбедности у 
метролошкој делатности и заштите добробити 
животиња. 

Реферат надзираног субјекта квалитетан 
је и у функцији је презентовања 
инспекцији стварног стања послова 
заштите ресурса, заштите и безбедности у 
метролошкој делатности и заштите 
добробити животиња. 
Записник о инспекцијском надзору 
детаљно се проучава од стране стручног 
тима за послове заштите ресурса и органа 
командовања и руковођења. 
На основу записника о инспекцијском 
надзору, израђен је план отклањања 
недостатака и један примерак је 
достављен Инспекторату одбране. 
Мере за отклањање недостатака наложене 
записником о инспекцијском надзору, 
реализују се у складу са наложеним 
роковима а за мере које се не могу 
реализовати, из оправданог разлога, 
тражено је и добијено продужење рока од 
стране Инспектората одбране. 
Извештаји о отклањању утврђених 
недостатака по наложеним мерама 
достављају се Инспекторату одбране у 
складу са наложеним роковима из 
записника о инспекцијском надзору. 

Реферат надзираног субјекта није 
квалитетан и није у функцији 
презентовања инспекцији стварног стања 
послова заштите ресурса, заштите и 
безбедности у метролошкој делатности и 
заштите добробити животиња. 
Записник о инспекцијском надзору не 
проучава се детаљно од стране стручног 
тима за послове заштите ресурса и органа 
командовања и руковођења. 
На основу записника о инспекцијском 
надзору, није израђен план отклањања 
недостатака, односно није један примерак 
достављен Инспекторату одбране. 
Мере за отклањање недостатака наложене 
записником о инспекцијском надзору, не 
реализују се у складу са наложеним 
роковима а за мере које се не могу 
реализовати, из оправданог разлога, није 
тражено продужење рока од стране 
Инспектората одбране. 
Извештаји о отклањању утврђених 
недостатака по наложеним мерама не 
достављају се Инспекторату одбране у 
складу са наложеним роковима из 
записника о инспекцијском надзору. 

 

1.17. Анализа стања послова заштите ресурса. 
Израђена је анализа стања послова 
заштите ресурса. 
Анализа стања послова заштите ресурса 

Није израђена анализа стања послова 
заштите ресурса. 
Анализа стања послова заштите ресурса 

 



10 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
врши се од стране стручног тима за 
послове заштите ресурса, по областима, 
садржајима и стандардима за контролу и 
оцењивање стања послова заштите 
ресурса, у роковима регулисаним 
прописима. Анализа је свеобухватна и у 
функцији је превентивног деловања ради 
унапређења стања безбедности и здравља 
на раду – послова заштите ресурса. 
Закључци из анализе уграђују се у акта 
командовања и руковођења и примењују 
се у свакодневном раду. 

није вршена од стране стручног тима за 
послове заштите ресурса, по областима, 
садржајима и стандардима за контролу и 
оцењивање стања послова заштите 
ресурса, у роковима регулисаним 
прописима. Анализа је уопштена и не 
прати стварно стање и није у функцији 
превентивног деловања ради унапређења 
стања послова заштите ресурса. 
Закључци из анализе не уграђују се у акта 
командовања и руковођења и не 
примењују се у свакодневном раду. 

1.18. 
Извештаји о стању безбедности и здравља на 
раду, заштити животне средине и заштите од 
пожара. 

Израђен је годишњи извештај о стању 
безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине и заштите од пожара. 
Годишњи извештај о стању безбедности и 
здравља на раду, заштите животне 
средине и заштите од пожара за 
претходну календарску годину линијом 
командовања и руковођења и доставља се 
унутрашњој јединици Министарства 
одбране у чијој надлежности су послови 
безбедности и здравља на раду, 
најкасније до 20. јануара текуће године. 

Није израђен годишњи извештај о стању 
безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине и заштите од пожара. 
Годишњи извештај о стању безбедности и 
здравља на раду, заштите животне 
средине и заштите од пожара није 
свеобухватан, не прати стање утврђено у 
анализама и није у функцији упознавања 
органа командовања и руковођења са 
стањем и проблемима у областима 
безбедности и здрављa на раду, заштити 
животне средине и заштите од пожара. 

 

1.19. 
Културна делатност, неговање традиције и 
информисање у области послова заштите 
ресурса. 

Планира се у годишњем и месечним 
плановима рада и пригодно се 
обележавају дани безбедности и здравља 
на раду, заштите животне средине и 
заштите од пожара и врши се 
информисање припадника о 
реализованим пословима заштите 
ресурса. 
O обележавању дана безбедности и 
здравља на раду, заштите животне 
средине и заштите од пожара, 
информацијом у писаној форми 
информише се комплетан састав, или се 
прорађује на редовном информисању. 

Не планирају се и не обележавају дани 
безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине и заштите од пожара и 
не врши се информисање припадника о 
пословима заштите ресурса. 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

2.1. Aкт о процени ризика на радном месту и у 
радној околини. 

Одговорно лице донело је акт о процени 
ризика у писаној форми за сва радна 
места у радној околини и достављен је 
свим потчињеним саставима. 
Акт о процени ризика заснива се на 
утврђивању свих могућих опасности и 
штетности на радном месту и у радној 
околини, на основу којих се врши 
процена нивоа ризика од настанка 
повреда и оштећења здравља припадника 
Војске Србије и запослених у 
Министарству одбране. 

Одговорно лице није донело акт о 
процени ризика у писаној форми за сва 
радна места у радној околини. 
Одговорно лице донело је акт о процени 
ризика у писаној форми за сва радна 
места у радној околини, али није 
достављен свим потчињеним саставима, и 
припадници Војске Србије и запослени у 
Министарству одбране нису упознати са 
опасностима и штетностима и мерама 
заштите из акта о процени ризика. 

 

2.2. Поступак доношења акта о процени ризика на 
радном месту и у радној околини. 

Одговорно лице донело је одлуку – 
наређење за процену ризика на радном 
месту и у радној околини. 
Одговорно лице је одлуком – наређењем 
о покретању поступка процене ризика 
одредио стручни тим у чијем саставу је и 
једно лице или више стручних лица1 
одговорних за спровођење поступка 
процене ризика, као и специјалиста 
медицине рада. 
Одговорно лице је одлуком – наређењем 
о покретању поступка процене ризика 
одредило стручни тим у чијем саставу је 
једно лице или више стручних лица 
одговорних за спровођење поступка 
процене ризика, али није ангажовао 
специјалисту медицине рада који би 
учествовао у процени ризика, већ је по 
изради акта о процени ризика прибавио 
позитивно мишљење надлежне службе 
медицине рада. 
Стручно лице израдило је, а одговорно 

Одговорно лице није донело одлуку – 
наређење за процену ризика на радном 
месту и у радној околини. 
Одговорно лице није одлуком – 
наређењем о покретању поступка процене 
ризика одредио стручни тим у чијем 
саставу је и једно лице или више 
стручних лица одговорних за спровођење 
поступка процене ризика, као и 
специјалиста медицине рада. 
Одговорно лице је одлуком – наређењем о 
покретању поступка процене ризика 
одредило стручни тим у чијем саставу је 
једно лице или више стручних лица 
одговорних за спровођење поступка 
процене ризика, али није ангажовао 
специјалисту медицине рада, који би 
учествовао у процени ризика, а по изради 
акта о процени ризика није прибавио 
позитивно мишљење надлежне службе 
медицине рада. 
Није израђен план спровођења поступка 

 

                                                 
1 Стручно лице је правно лице са лиценцом за обављање послова у области безбедности и здравља на раду која је издата од стране надлежног министарства рада. Такође стручно лице је и лице које има положен 
стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 
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лице одобрило план спровођења 
поступка процене ризика. 
План спровођења поступка процене 
ризика садржи прописане елементе.  

процене ризика. 
План спровођења поступка процене 
ризика не садржи све прописане 
елементе. 

2.3. Садржај акта о процени ризика на радном 
месту и у радној околини. 

Актом о процени ризика на радном месту 
и у радној околини, обухваћено је: oпис 
технолошког и радног процеса; oпис 
средстава за рад и њихово груписање и 
опис средстава и опреме за личну 
заштиту на раду; снимање организације 
рада; препознавање и утврђивање 
опасности и штетности на радном месту и 
у радној околини; процењивање ризика у 
односу на опасности и штетности и 
утврђивање начина и мера за отклањање, 
смањење или спречавање ризика. 

Актом о процени ризика на радном месту 
и у радној околини, нису обухваћени сви 
прописани садржаји. 

 

2.4. 
Опис технолошког и радног процеса и oпис 
средстава за рад и њихово груписање на 
радном месту. 

Опис технолошког и радног процеса и 
oпис средстава за рад и њихово 
груписање извршено је на основу 
стварног стања на радном месту. 

Опис технолошког и радног процеса и 
oпис средстава за рад и њихово 
груписање извршено је уопштено и 
формално без уважавања стварног стања 
на радном месту. 

 

2.5. Опис и утврђивање средстава и опреме за 
личну заштиту на раду на радном месту. 

Опис и утврђивање средстава и опреме за 
личну заштиту на раду извршено је на 
основу препознатих опасности и 
штетности у акту о процени ризика ради 
смањења ризика на радном месту. За 
свако средство и опрему за личну 
заштиту на раду прописан је стандард, 
количина и рок употребе, као и назив 
радне активности где је обавезно да се 
она примењују. При утврђивању 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду дата је предност колективних над 
личним средствима и опремом за личну 
заштиту на раду. 

Опис и утврђивање средстава и опреме за 
личну заштиту на раду није извршено на 
основу препознатих опасности и 
штетности у акту о процени ризика и 
нису у циљу смањења ризика на радном 
месту. За свако средство и опрему за 
личну заштиту на раду није прописан 
стандард, количина и рок употребе, као и 
назив радне активности где је обавезно да 
се она примењују и није дата предност 
колективних над личним средствима и 
опремом за личну заштиту на раду.  

 

2.6. Снимање организације рада на радном месту. 
Снимање организације рада је извршено 
квалитетно од стране чланова стручног 
тима за процену ризика применом неких 

Снимање организације рада није 
извршено квалитетно од стране чланова 
стручног тима за процену ризика и не 
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од помоћних инструмената за снимање 
организације рада (листа питања, чек 
листа, анкета и др.). 
Извршено снимање организације рада 
квалитетно је и одговара стварном стању 
организације рада на радном месту. 

одговара стварном стању организације 
рада на радном месту. 

2.7. 
Препознавање и утврђивање опасности и 
штетности на радном месту и у радној 
околини. 

Препознавање и утврђивање опасности и 
штетности на радном месту и у радној 
околини извршено је на основу стварних 
ризика на радном месту коришћењем 
анализе: постојећег стања безбедности и 
здравља на раду, средстава и опреме за 
рад, објеката, организације рада, 
технолошког и радног процеса, као и 
показатеља из стручних налаза о 
извршеном прегледу и провери опреме за 
рад и испитивању услова радне околине, 
уважавајући при томе и посебне 
правилнике о превентивним мерама у 
области безбедности и здравља на раду у 
којима је регулисана обавеза процене 
ризика према појединим радним 
активностима на радном месту зависно од 
карактеристика радних процеса и 
активности на конкретном радном месту.  

Препознавање и утврђивање опасности и 
штетности на радном месту и у радној 
околини није извршено у складу са 
анализама и проучавањем: постојећег 
стања безбедности и здравља на раду, 
средстава и опреме за рад, објеката, 
организације рада, технолошког и радног 
поступка, као и показатеља из стручних 
налаза о извршеном прегледу и провери 
опреме за рад и испитивању услова радне 
околине, односно није узета у обзир 
обавеза из посебних правилника о 
превентивним мерама у области 
безбедности и здравља на раду у којима је 
регулисана обавеза процене ризика према 
појединим радним активностима на 
радном месту зависно од карактеристика 
радних процеса и активности на 
конкретном радном месту. 

 

2.8. Процењивање ризика у односу на утврђене 
опасности и штетности на радном месту. 

Сви ризици процењени су на основу 
утврђених опасности и штетности на 
радном месту и у радној околини, на 
основу стварног стања на радном месту и 
у функцији су показатеља угрожености 
припадника на радним местима по 
безбедности и здрављу на раду. 
Процена ризика, зависно од радних 
активности и утврђених опасности и 
штетности на радном месту и у радној 
околини, извршена је уважавајући и 
посебне правилнике о превентивним 
мерама у области безбедности и здравља 
на раду у којима је регулисана обавеза 
процене ризика према појединим радним 

Нису процењени ризици на основу 
утврђених опасности и штетности на 
радном месту и у радној околини, на 
основу стварног стања на радном месту и 
нису у функцији показатеља угрожености 
припадника на радним местима по 
безбедности и здрављу на раду. 
При процени ризика, зависно од радних 
активности и утврђених опасности и 
штетности на радном месту и у радној 
околини, нису узети у обзир правилници 
о превентивним мерама у области 
безбедности и здравља на раду у којима је 
регулисана обавеза процене ризика према 
појединим радним активностима на 
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активностима на радном месту зависно од 
карактеристика радних процеса и 
активности на конкретном радном месту.  

радном месту зависно од карактеристика 
радних процеса и активности на 
конкретном радном месту.  

2.9. 
Мере безбедности и здравља на раду утврђене 
у акту о процени ризика на радном месту и у 
радној околини. 

Мере за отклањање, смањење или 
спречавање ризика утврђене су у акту о 
процени ризика за свако радно место. 
Мере за отклањање, смањење или 
спречавање ризика утврђене по радним 
местима у акту о процени ризика, 
детаљно су прописане на основу 
процењених ризика, односно утврђених 
опасности и штетности на радном месту у 
складу са прописима, ради смањења или 
уклањања ризика на радном месту. 

Мере за отклањање, смањење или 
спречавање ризика нису утврђене у акту о 
процени ризика за свако радно место. 
Мере за отклањање, смањење или 
спречавање ризика утврђене по радним 
местима у акту о процени ризика, нису 
детаљно прописане на основу 
процењених ризика, односно утврђених 
опасности и штетности на радном месту у 
складу са прописима, и нису у функцији 
смањења или уклањања ризика на радном 
месту. 

 

2.10. Утврђивање посебних здравствених услова.  

На основу процењених опасности и 
штетности у акту о процени ризика, 
служба медицине рада утврдила је 
посебне здравствене услове које морају 
испуњавати лица на радном месту са 
повећаним ризиком. 

Служба медицине рада није утврдила 
посебне здравствене услове које морају 
испуњавати лица на радном месту са 
повећаним ризиком. 

 

2.11. Закључак из акта о процени ризика на радном 
месту и у радној околини. 

Закључак је израђен квалитетно тако да 
садржи: сва радна места на којима је 
извршена процена ризика; радна места 
која су утврђена као радна места са 
повећаним ризиком; приоритет у 
отклањању ризика; изјаву одговорног 
лица којом се обавезује да ће применити 
све утврђене мере безбедности и здравља 
на раду на радним местима и у радној 
околини, у складу са актом о процени 
ризика. 

Закључак је израђен делимично и не 
садржи све утврђене елементе: сва радна 
места на којима је извршена процена 
ризика; радна места која су утврђена као 
радна места са повећаним ризиком; 
приоритет у отклањању ризика; изјаву 
одговорног лица којом се обавезује да ће 
применити све утврђене мере безбедности 
и здравља на раду на радним местима и у 
радној околини, у складу са актом о 
процени ризика. 

 

2.12. 
Програм о поступном отклањању недостатака 
утврђених у акту о процени ризика на радном 
месту и у радној околини. 

Програм је израђен тако да обухвата све 
пропусте утврђене актом о процени 
ризика, за чије отклањање су потребна 
већа финансијска средства, а живот и 
здравље лица нису угрожени. 
Програмом обухваћена су: потребна 

Није израђен програм или је израђен 
неквалитетно, тако да није у функцији 
отклањања утврђених пропуста из акта о 
процени ризика. 

Овај параметар се оцењује зависно 
од тога да ли су актом о процени 
ризика утврђени недостаци. 
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финансијска средства за отклањање 
недостатка; носиоци отклањања 
недостатака; сарадници на отклањању 
недостатака; фазе и рокове отклањања 
недостатка и тренутни степен реализације 
задатака. 

2.13. Измене и допуне акта о процени ризика на 
радном месту и у радној околини. 

Извршена је измена и допуна акта о 
процени ризика (у делу који се односи на 
одређено радно место и с њим повезана 
радна места) у случајевима: смртне и 
тешке повреде на раду; појаве сваке нове 
опасности или штетности, односно 
промене нивоа ризика у процесу рада; 
када мере које се утврде за спречавање, 
отклањање или смањење ризика нису 
одговарајуће или не одговарају 
процењеном стању; када је процена 
заснована на подацима који нису ажурни; 
када постоје могућности и начини за 
унапређење, односно допуну процењених 
ризика.  

Није извршена измена и допуна акта о 
процени ризика (у делу који се односи на 
одређено радно место и с њим повезана 
радна места) у случајевима: смртне и 
тешке повреде на раду; појаве сваке нове 
опасности или штетности, односно 
промене нивоа ризика у процесу рада; 
када мере које се утврде за спречавање, 
отклањање или смањење ризика нису 
одговарајуће или не одговарају 
процењеном стању; када је процена 
заснована на подацима који нису ажурни; 
када постоје могућности и начини за 
унапређење, односно допуну процењених 
ризика. 

Овај параметар оцењује се зависно 
од тога да ли су испуњени услови 
за измену и допуну акта о процени 
ризика на радном месту и у радној 
околини. 

2.14. 
Утврђивање посебних права на радним 
местима у складу са актом о процени ризика 
на радном месту и у радној околини. 

У акту о процени ризика утврђена су 
посебна права запослених на радним 
местима са повећаним ризиком која 
произилазе из акта о процени ризика на 
радном месту и у радној околини: допуна 
у исхрани број 2, скраћено радно време, 
одсуство за опоравак, посебни лекарски 
прегледи (претходни и периодични 
прегледи, прегледи за рад на висини, 
средствима транспорта, офталмолошки и 
циљани преглед вида). 
За поједина права утврђена по радним 
местима у акту о процени ризика 
прибављено је позитивно стручно 
мишљење надлежне службе медицине 
рада. 

У акту о процени ризика нису утврђена 
посебна права запослених на радним 
местима са повећаним ризиком која 
произилазе из акта о процени ризика на 
радном месту и у радној околини: допуна 
у исхрани број 2, скраћено радно време, 
одсуство за опоравак, посебни лекарски 
прегледи (претходни и периодични 
прегледи, за рад на висини, средствима 
транспорта, офталмолошки и циљани 
преглед вида). 
За поједина права утврђена по радним 
местима у акту о процени ризика није 
прибављено стручно мишљење надлежне 
службе медицине рада. 
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II.  
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД, СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ,  

ПРЕГЛЕД, ПРОВЕРА И ИСПИТИВАЊА 

3. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД И ПРИМЕНА МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ  
И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ОБУКЕ2 

3.1. Планирање оспособљавања за безбедан и 
здрав рад. 

У потпуности или са мањим одступањима 
планира се оспособљавање за безбедан и 
здрав рад по свим основама у годишњим 
и месечним плановима рада. 
У потпуности или са мањим одступањима 
планира се оспособљавање за безбедан и 
здрав рад у плану обуке. 

Не врши се планирање оспособљавања за 
безбедан и здрав рад по свим основама у 
годишњим и месечним плановима рада. 
Не планира се оспособљавање за безбедан 
и здрав рад у плану обуке. 

 

3.2. Израђеност програма оспособљавања за 
безбедан и здрав рад. 

Програм оспособљавања за безбедан и 
здрав рад израђен је у потпуности или са 
мањим недостацима за групу радних 
места или за појединачна радна места, ако 
су опасности и штетности специфичне. 
Програм оспособљавања припадника 
Војске Србије и запослених у 
Министарству одбране за безбедан и 
здрав рад израђен је у потпуности или са 
мањим одступањима зависно од услова 
рада на радном месту, сложености 
послова који се обављају, технолошког 
процеса рада, опреме и инструмената за 
рад, као и од опасности и штетности у 
раду. 

Програм оспособљавања за безбедан и 
здрав рад није израђен. 
Програм оспособљавања за безбедан и 
здрав рад израђен је са већим 
недостацима и не обухвата групу радних 
места, односно појединачна радна места, 
ако су опасности и штетности 
специфичне. 
Програм оспособљавања припадника 
Војске Србије и запослених у 
Министарству одбране за безбедан и 
здрав рад израђен је са већим 
одступањима од услова рада на радном 
месту, сложености послова који се 
обављају, технолошког процеса рада, 
опреме и инструмената за рад, као и од 
опасности и штетности у раду. 

 

3.3. Садржај програма оспособљавања за безбедан 
и здрав рад. 

Програм оспособљавања за безбедан и 
здрав рад, садржи теоријски и практичан 
део оспособљавања. 
Теоријски део оспособљавања за безбедан 
и здрав рад обухвата два дела: општи део, 
који је углавном заједнички за већину 
радних места и посебан део који садржи 

Програм оспособљавања за безбедан и 
здрав рад, не садржи теоријски и 
практичан део оспособљавања. 
Теоријски део оспособљавања за безбедан 
и здрав рад не обухвата два дела: општи 
део, који је углавном заједнички за 
већину радних места и посебан део који 

 

                                                 
2 При оспособљавању запослених лица примењују се одредбе Правилника о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18). 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
теме у вези са процесом рада, 
опасностима и штетностима утврђеним 
актом о процени ризика, као и мере за 
безбедан и здрав рад. 
У оквиру теоријског дела оспособљавања, 
припадници Војске Србије и запослени у 
Министарству одбране упознају се са: 
прописима из области безбедности и 
здравља на раду; психофизичким 
аспектима безбедности и здравља на 
раду; техничком заштитом, односно 
општим и посебним превентивним 
мерама безбедности и здравља на раду; 
средствима и опремом за личну заштиту 
на раду; хигијенском заштитом; 
повредама на раду и пружањем прве 
помоћи зависно од процењених ризика; 
заштитом од пожара (општи део програма 
основне обуке) и заштитом животне 
средине. 
Садржај из заштите од пожара и из 
заштите животне средине у програму 
оспособљавања за безбедан и здрав рад 
утврђује се у складу са прописима. 

садржи теме у вези са процесом рада, 
опасностима и штетностима утврђеним 
актом о процени ризика, као и мере за 
безбедан и здрав рад. 
У оквиру теоријског дела оспособљавања, 
припадници Војске Србије и запослени у 
Министарству одбране нису се упознали 
са: прописима из области безбедности и 
здравља на раду; психофизичким 
аспектима безбедности и здравља на раду; 
техничком заштитом, односно општим и 
посебним превентивним мерама 
безбедности и здравља на раду; 
средствима и опремом за личну заштиту 
на раду; хигијенском заштитом; 
повредама на раду и пружањем прве 
помоћи зависно од процењених ризика; 
заштитом од пожара (општи део програма 
основне обуке) и заштитом животне 
средине. 
Садржај из заштите од пожара и из 
заштите животне средине нису унети у 
програму оспособљавања за безбедан и 
здрав рад у складу са прописима. 

3.4. Организација и припрема оспособљавања за 
безбедан и здрав рад. 

Пре почетка оспособљавања и провере 
оспособљености припадника за безбедан 
и здрав рад израђено је наређење 
одговорног лица са планом 
оспособљавања и провере 
оспособљености, којим се нарочито 
регулише: врста оспособљавања за 
безбедан и здрав рад у складу са 
правилником; време спровођења 
теоријског и практичног оспособљавања; 
извођачи теоријског и практичног дела 
оспособљавања за безбедан и здрав рад; 
време реализације теоријске и практичне 
провере оспособљености за безбедан и 
здрав рад; састав комисије за проверу 
оспособљености за безбедан и здрав рад; 

Пре почетка оспособљавања и провере 
оспособљености припадника за безбедан 
и здрав рад израђено је наређење 
одговорног лица са планом 
оспособљавања и провере 
оспособљености, којим се нарочито 
регулише: врста оспособљавања за 
безбедан и здрав рад у складу са 
правилником; време спровођења 
теоријског и практичног оспособљавања; 
извођачи теоријског и практичног дела 
оспособљавања за безбедан и здрав рад; 
време реализације теоријске и практичне 
провере оспособљености за безбедан и 
здрав рад; састав комисије за проверу 
оспособљености за безбедан и здрав рад; 
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Оцена стања Редни 
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повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
поступак са лицима која нису приступила 
оспособљавању, односно провери 
оспособљености, као и поступак са 
лицима која приликом провере 
оспособљености не покажу потребан 
ниво знања неопходан за безбедан и здрав 
рад; анализа реализације плана 
оспособљавања и провере 
оспособљености; друга питања од значаја 
за организацију и спровођење 
оспособљавања и проверу 
оспособљености за безбедан и здрав рад. 
Извођачи обуке имају квалитетно 
израђене и одобрене подсетнике за 
извођење обуке по темама. 

поступак са лицима која нису приступила 
оспособљавању, односно провери 
оспособљености, као и поступак са 
лицима која приликом провере 
оспособљености не покажу потребан ниво 
знања неопходан за безбедан и здрав рад; 
анализа реализације плана 
оспособљавања и провере 
оспособљености; друга питања од значаја 
за организацију и спровођење 
оспособљавања и проверу 
оспособљености за безбедан и здрав рад. 
Извођачи обуке имају квалитетно 
израђене и одобрене подсетнике за 
извођење обуке по темама. 

3.5. Годишња обука запослених из садржаја 
безбедности и здравља на раду. 

Обука запослених из садржаја 
безбедности и здравља на раду реализује 
се у фонду од најмање два наставна часа 
годишње, са тежиштем на обуци у складу 
са прописима. 
Обука запослених у Министарству 
одбране и Војсци Србије и лица у 
резервном саставу док се налазе на војној 
дужности у Војсци Србије, планира се 
планским документима за управљање 
обуком на свим нивоима и изводи кроз 
индивидуалну и колективну обуку и 
обуку команди. 
Обука војника на добровољном служењу 
војног рока из садржаја безбедности и 
здравља на раду планира се и изводи у 
складу са плановима и програмима обуке. 
Садржаји обуке из области безбедности и 
здравља на раду редовно се усклађују са 
закључцима из процене односно анализе 
обуке. 
Настава кадета Војне академије из 
садржаја безбедности и здравља на раду 
реализује се у складу са студијским 

Обука запослених из садржаја 
безбедности и здравља на раду не 
реализује се у фонду од најмање два 
наставна часа годишње. 
Обука запослених у Министарству 
одбране и Војсци Србије и лица у 
резервном саставу док се налазе на војној 
дужности у Војсци Србије, не планира се 
планским документима за управљање 
обуком на свим нивоима и не изводи се 
кроз индивидуалну и колективну обуку и 
обуку команди. 
Обука војника на добровољном служењу 
војног рока из садржаја безбедности и 
здравља на раду не планира се и не 
изводи у складу са плановима и 
програмима обуке. 
Садржаји обуке из области безбедности и 
здравља на раду нередовно се усклађују 
са закључцима из процене односно 
анализе обуке. 
Настава кадета Војне академије из 
садржаја безбедности и здравља на раду 
не реализује се у складу са студијским 
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НАПОМЕНА 
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програмима и плановима и програмима 
извођења наставе, а ученика 
војношколских установа, на основу 
наставних планова и програма. 

програмима и плановима и програмима 
извођења наставе, а ученика 
војношколских установа, на основу 
наставних планова и програма. 

3.6. Оспособљавање за безбедан и здрав рад код 
заснивање радног односа. 

Више од 80% доступних лица која су 
засновала радни однос практично и 
теоријски су оспособљена и проверена за 
безбедан и здрав рад. 
За лица која из оправданих разлога нису 
приступила оспособљавању планиран је 
резервни термин и није им дозвољено 
ангажовање на радном месту. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад предузете су мере 
дисциплинске одговорности и није им 
дозвољено ангажовање на радном месту. 

Више од 20% лица која су засновала 
радни однос нису практично и теоријски 
оспособљена и проверена за безбедан и 
здрав рад, јер су у периоду 
оспособљавања била неоправдано 
одсутна са наставе. 
За лица која из оправданих разлога нису 
приступила оспособљавању није 
планиран резервни термин и њима је 
дозвољен рад на радном месту. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад нису предузете 
мере дисциплинске одговорности и њима 
је дозвољено ангажовање на радном 
месту. 

 

3.7. Оспособљавање за безбедан и здрав рад при 
премештају на друге послове. 

Извршено је оспособљавање за безбедан 
и здрав рад лица која се распоређују на 
друге послове и то само за део послова 
који се разликује од послова радног места 
са кога су распоређени. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад предузете су мере 
дисциплинске одговорности и њима није 
дозвољено ангажовање на радном месту. 

Није извршено оспособљавање лица која 
су распоређена на друге послове и ако им 
се радни задаци разликују на том радном 
месту у односу на радно место са кога су 
распоређени. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад нису предузете 
мере дисциплинске одговорности и њима 
је дозвољено ангажовање на радном 
месту. 

 

3.8. 
Оспособљавање за безбедан и здрав рад 
приликом увођења нове технологије или 
нових средстава за рад или промене опреме за 
рад. 

Извршено је оспособљавање за безбедан 
и здрав рад лица приликом увођења нове 
технологије, нових средстава за рад или 
промене опреме за рад. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад предузете су мере 

Није извршено оспособљавање за 
безбедан и здрав рад лица приликом 
увођења нове технологије, нових 
средстава за рад или промене опреме за 
рад. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
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дисциплинске одговорности и њима није 
дозвољено ангажовање на радном месту. 

за безбедан и здрав рад нису предузете 
мере дисциплинске одговорности и њима 
је дозвољено ангажовање на радном 
месту. 

3.9. 
Оспособљавање за безбедан и здрав рад код 
промене процеса рада који може 
проузроковати промену мера за безбедан и 
здрав рад. 

Извршено је оспособљавање за безбедан 
и здрав рад лица приликом промене 
процеса рада који може проузроковати 
промену мера за безбедан и здрав рад. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад предузете су мере 
дисциплинске одговорности и њима није 
дозвољено ангажовање на радном месту. 

Није извршено оспособљавање за 
безбедан и здрав рад лица приликом 
промене процеса рада који може 
проузроковати промену мера за безбедан 
и здрав рад. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила оспособљавању 
за безбедан и здрав рад нису предузете 
мере дисциплинске одговорности и њима 
је дозвољено ангажовање на радном 
месту. 

 

3.10. Провера знања запослених за безбедан и здрав 
рад од стране јединице – установе. 

Више од 80% доступних лица која су 
постављена на радном месту са 
повећаним ризиком једном годишње 
проверена су за безбедан и здрав рад. 
Више од 80% доступних лица која су 
постављена на радном месту која нису 
утврђена са повећаним ризиком, једном у 
три године проверена су за безбедан и 
здрав рад. 
За лица која из оправданих разлога нису 
приступила провери оспособљености за 
безбедан и здрав рад планиран је 
резервни термин. 
Против лица која из неоправданих 
разлога нису приступила провери 
оспособљености за безбедан и здрав рад 
предузете су мере дисциплинске 
одговорности и њима није дозвољено 
ангажовање на радном месту. 

Више од 20% доступних лица која су 
постављена на радном месту са 
повећаним ризиком нису једном годишње 
проверена за безбедан и здрав рад, јер су 
у периоду оспособљавања била 
неоправдано одсутна са провере знања. 
Више од 20% доступних лица која су 
постављена на радном месту која нису 
утврђена са повећаним ризиком, нису 
проверена за безбедан и здрав рад једном 
у три године, јер су у периоду 
оспособљавања били неоправдано 
одсутна са провере знања. 
За лица која нису приступила провери 
оспособљености за безбедан и здрав рад 
није планиран резервни термин провере 
знања. 

 

3.11. Вођење евиденције о оспособљавању за 
безбедан и здрав рад. 

Евиденција о оспособљавању припадника 
за безбедан и здрав рад води се ажурно и 
формирана је са свим припадајућим 
елементима за сваког припадника. 

Евиденција о оспособљавању припадника 
за безбедан и здрав рад не води се ажурно 
и није формирана са свим припадајућим 
елементима за сваког припадника. 
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Евиденција о оспособљавању припадника 
за безбедан и здрав рад води се са мањим 
одступањима и формирана је са свим 
припадајућим елементима за сваког 
припадника. 

Евиденција о оспособљавању припадника 
за безбедан и здрав рад води се са већим 
одступањима. 

3.12. 
Анализа реализације плана оспособљавања и 
провере оспособљености за безбедан и здрав 
рад. 

Анализа реализације плана 
оспособљавања и провере 
оспособљености обухвата квалитативне и 
квантитативне показатеље, постигнуте 
појединачне резултате на провери 
оспособљености, податке о лицима која 
нису приступила оспособљавању, 
односно провери оспособљености, 
податке о лицима која на провери 
оспособљености нису показала потребан 
ниво знања, стечена искуства, 
идентификацију проблема и предлоге 
решења. 

Није израђена анализа реализације плана 
оспособљавања и провере 
оспособљености за безбедан и здрав рад. 
Анализа реализације плана 
оспособљавања и провере 
оспособљености за безбедан и здрав рад 
не садржи све потребне податке: 
квалитативне и квантитативне 
показатеље, постигнуте појединачне 
резултате на провери оспособљености, 
податке о лицима која нису приступила 
оспособљавању, односно провери 
оспособљености, податке о лицима која 
на провери оспособљености нису 
показала потребан ниво знања, стечена 
искуства, идентификацију проблема и 
предлоге решења 

 

3.13. Примена мера безбедности и здравља на раду 
при извођењу обуке. 

Ради стварања безбедних услова за обуку, 
поред припреме извођача обуке, врши се 
контрола техничке исправности: 
наставно-образовне технике, аудио-
визуелних средстава (панои, наставни 
листови и сл.), алата, прибора и разних 
помагала, школских средстава, пресека, 
спортских справа на полигонима и 
вежбалиштима, пешадијских препрека, 
стрелишта и слично.  

Нису створени безбедни услови рада при 
извођењу обуке и обука се изводи 
неисправним и небезбедним покретним 
средствима. 
Није вршена припрема извођача обуке, не 
врши се контрола техничке исправности: 
наставно-образовне технике, аудио-
визуелних средстава (панои, наставни 
листови и сл.), алата, прибора и разних 
помагала, школских средстава, пресека, 
спортских справа на полигонима и 
вежбалиштима, пешадијских препрека, 
стрелишта и слично. 

 

3.14. 
Провера знања запослених за безбедан и здрав 
рад од стране инспекције заштите ресурса 
Инспектората одбране и других контролних 
органа. 

При провери знања за безбедан и здрав 
рад на узорку од 10 до 50% доступних 
лица за проверу знања, више од 80% лица 
позитивно је решило тест на писменој 

При провери знања за безбедан и здрав 
рад на узорку од 10 до 20% доступних 
лица за проверу знања, 20% и више лица 
није позитивно решило тест на писменој 

Овај параметар се оцењује од 
стране инспекције. 
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провери знања, односно дало је позитивне 
одговоре приликом усмене провере 
знања.  

провери знања, односно није дало 
позитивне одговоре приликом усмене 
провере знања. 

4. СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ 

4.1. Прописивање средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 

Извршено је прописивање средстава и 
опреме за личну заштиту на раду у акту о 
процени ризика на радном месту и у 
радној околини и у нормативу припадања 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду. 

Актом о процени ризика није извршено 
прописивање средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 

 

4.2. Норматив припадања средстава и опреме за 
личну заштиту на раду. 

Норматив је израђен на основу закључака 
из акта о процени ризика на радним 
местима, при чему је за свако радно место 
утврђена врста, количина и рок употребе 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду, прописан је начин употребе, 
чувања, одржавања од стране корисника 
и занављање средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, као и на основу 
стандарда, Норми припадања средстава и 
опреме за личну заштиту на раду у 
Министарству одбране и Војсци Србије и 
комплета раднозаштитне одеће и обуће. 

Није израђен норматив припадања 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду. 
Норматив није израђен на основу 
закључака из акта о процени ризика на 
радним местима, при чему за свако радно 
место није утврђена врста, количина и рок 
употребе средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, није прописан начин 
употребе, чувања, одржавања од стране 
корисника, као и занављање средстава и 
опреме за личну заштиту на раду. 

 

4.3. Попуна средствима и опремом за личну 
заштиту на раду. 

Одговорно лице је запосленим лицима 
која су у току рада изложена одређеним 
врстама опасности и штетности, 
обезбедило средства и опрему за личну 
заштиту на раду. 
Попуна средствима и опремом за личну 
заштиту на раду је 70% и више, а на 
радним местима са повећаним ризиком 
90%. 
Планирање и набавка средстава и опреме 
за личну заштиту на раду врши се на 
основу норми припадања средстава и 
опреме за личну заштиту на раду. 
При набавци средстава и опреме за личну 
заштиту на раду из иностранства, 

Одговорно лице није запосленим лицима 
којa су у току рада изложени одређеним 
врстама опасности и штетности, 
обезбедило средства и опрему за личну 
заштиту на раду. 
Попуна средствима и опремом за личну 
заштиту на раду мања је од 70% а на 
радним местима са повећаним ризиком 
мања од 90%. 
Планирање и набавка средстава и опреме 
за личну заштиту на раду није вршена на 
основу норми припадања средстава и 
опреме за личну заштиту на раду. 
При набавци средстава и опреме за личну 
заштиту на раду из иностранства, 
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наручилац је у обавези да испоручиоцу 
достави техничке захтеве које у погледу 
безбедности и здравља на раду морају 
испуњавати средства и опрема за личну 
заштиту на раду набављена из увоза.  

наручилац није доставио испоручиоцу 
техничке захтеве које у погледу 
безбедности и здравља на раду морају 
испуњавати средства и опрема за личну 
заштиту на раду набављена из увоза. 

4.4. Занављање средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 

Средства и опрема за личну заштиту на 
раду занављају се према плану 
занављања, у складу са роковима 
утврђеним нормативом припадања 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду. 

Средства и опрема за личну заштиту на 
раду не занављају се према плану 
занављања, у складу са роковима 
утврђеним нормативом припадања 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду. 

 

4.5. Усаглашеност средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 

За средства и опрему за личну заштиту на 
раду прибављено је упутство за безбедан 
рад, употребу и одржавање на српском 
језику, као и потврда да су на 
испорученим средствима и опреми за 
личну заштиту на раду примењене 
прописане мере безбедности и здравља на 
раду. 
Купопродајним уговором обезбеђено је 
да увозник средстава и опреме за личну 
заштиту на раду да гаранцију да средства 
одговарају међународним конвенцијама, 
техничким прописима и прописаним 
мерама заштите и од испоручиоца је 
прибављена прописана исправа, која је 
преведена на српски језик. 

За средства и опрему за личну заштиту на 
раду није прибављено на српском језику 
упутство за безбедан рад, употребу и 
одржавање, као и потврда да су на 
испорученим средствима и опреми за 
личну заштиту на раду примењене 
прописане мере безбедности и здравља на 
раду. 
Купопродајним уговором није обезбеђено 
да увозник средстава и опреме за личну 
заштиту на раду да гаранцију да средства 
одговарају међународним конвенцијама, 
техничким прописима и прописаним 
мерама заштите и од испоручиоца није 
прибављена прописана исправа и која 
није преведена на српски језик. 

 

4.6. Одржавање и чување средстава и опреме за 
личну заштиту на раду. 

Одржавање средстава и опреме за личну 
заштиту на раду врши се од стране 
корисника, а за сложена средства од 
стране стручних лица. 
Средства и опрема за личну заштиту на 
раду која штите од хемијских материја 
чувају се у посебним ормарима одвојено 
од личне гардеробе. 

Одржавање средстава и опреме за личну 
заштиту на раду не врши се од стране 
корисника, а за сложена средства од 
стране стручних лица. 
Средства и опрема за личну заштиту на 
раду која штите од хемијских материја 
чувају се заједно у ормарима са личном 
гардеробом запослених лица. 

 

4.7. Преглед и испитивање средстава и опреме за 
личну заштиту на раду. 

Преглед и испитивање средстава и 
опреме за личну заштиту на раду у 
трафостаницама врши се у складу са 

Не врши се преглед и испитивање 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду у трафостаницама у складу са 

Овај параметар се оцењује зависно 
од тога да ли постоје средстава и 
опреме за личну заштиту на раду, 



24 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
роковима прописаним интерним 
упутствима и стандардима. 
Преглед и испитивање средстава и 
опреме за личну заштиту на раду која су 
упутствима произвођача, стандардима и 
интерним упутствима корисника 
предвиђена за преглед и испитивање, 
врши се од стране стручног лица. 

роковима прописаним интерним 
упутствима и стандардима и користи се 
при раду на радним местима. 
Не врши се преглед и испитивање од 
стране стручног лица средстава и опреме 
за личну заштиту на раду, која је 
упутствима произвођача, стандардима и 
интерним упутствима корисника 
предвиђена за преглед и испитивање и 
користи се при раду на радним местима. 

која подлежу прегледу и 
испитивању. 

4.8. Коришћење средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 

Запослена лица уредно су задужена 
средствима и опремом за личну заштиту 
на раду која им следује према нормативу 
припадања средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 
Против запослених лица који се не 
придржавају прописа о коришћењу 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду покреће се дисциплински поступак. 

Запослена лица нису уредно задужена 
средствима и опремом за личну заштиту 
на раду која им следује према нормативу 
припадања средстава и опреме за личну 
заштиту на раду. 
Запослена лица не користе расположива и 
задужена средства и опрему за личну 
заштиту на раду при обављању радних 
задатака на радном месту на коме је 
прописана обавезна употреба средстава и 
опреме за личну заштиту на раду. 
Против запослених лица који се не 
придржавају прописа о коришћењу 
средстава и опреме за личну заштиту на 
раду не покреће се дисциплински 
поступак. 

 

5. ПРЕГЛЕДИ, ПРОВЕРЕ, КОНТРОЛИСАЊА, РАЗВРСТАВАЊЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА РАД, ОПРЕМЕ ПОД 
ПРИТИСКОМ И ИНСТАЛАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

5.1. Преглед, провера и исправност опреме за рад. 

Преглед и провера опреме за рад, на 
употреби на радним местима, врши се од 
стране овлашћеног правног лица које 
поседује лиценцу за преглед и проверу 
опреме за рад издату од стране надлежног 
министра рада. 
Опрема за рад, која је на употреби 100% 
је прегледана, испитана и исправна. 
Преглед и провера опреме за рад, на 
употреби на радним местима, врши се 

Преглед и провера опреме за рад, која се 
налази на употреби на радним местима, 
није вршена најмање једном у три године 
и за њу не постоји стручни налаз, односно 
не постоји наређење о забрани рада и не 
води се евиденција. 
Није прегледана, испитана и неисправна 
је на мање од 100% опрема за рад. 
Користи се опрема за рад, на радним 
местима, на којој је утврђено при 
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најмање једном у три године о чему 
постоји писани стручни налаз и уредно се 
води евиденција. 
На опреми за рад на којој је утврђено при 
прегледу и провери да није безбедна за 
рад, или која није прегледана и проверена 
у прописаним роковима, забрањен је рад 
наређењем надлежног старешине, 
одспојена је од напојне електричне мреже 
и прописно означена натписом „забрањен 
рад”. 
Наређењем о забрани рада на опреми за 
рад регулисано је: врста – тип опреме за 
рад, фабрички број, година производње и 
место инсталирања опреме за рад. 

прегледу и провери да није безбедна за 
рад. 
Користи се опрема за рад, на радним 
местима, на којој је забрањен рад 
наређењем надлежног старешине, иста 
није одспојена од напојне електричне 
мреже, није прописно означена натписом 
„забрањен рад”. 
Наређење о забрани рада на опреми за рад 
је уопштеног типа, односно истим није 
регулисан: врста – тип опреме за рад, 
фабрички број, година производње и 
место инсталирања опреме за рад на којој 
је забрањен рад. 

5.2. 
Преглед, провера и исправност остале опреме 
за рад у складу са упутствима произвођача, 
техничким прописима и стандардима. 

Преглед и провера опреме за рад, на 
употреби на радним местима, врши се од 
стране овлашћеног правног лица. 
Преглед и провера опреме за рад, на 
употреби на радним местима, врши се у 
складу са упутствима произвођача, 
техничким прописима и стандардима, о 
чему постоји писани стручни налаз и 
уредно се води евиденција. 
На опреми за рад на којој је утврђено при 
прегледу и провери да није безбедна за 
рад, или која није прегледана и проверена 
у прописаним роковима, забрањен је рад 
наређењем одговорног лица, одспојена је 
од напојне електричне мреже и прописно 
означена натписом „забрањен рад”. 
Наређењем о забрани рада на опреми за 
рад регулисано је: врста – тип опреме за 
рад, фабрички број, година производње и 
место инсталирања опреме за рад. 

Преглед и провера опреме за рад, која се 
налази на употреби на радним местима, 
није вршена у складу са упутствима 
произвођача, техничким прописима и 
стандардима и за њу не постоји стручни 
налаз, односно не постоји наређење о 
забрани рада и не води се евиденција. 
Користи се опрема за рад, на радним 
местима, на којој је утврђено при 
прегледу и провери да није безбедна за 
рад. 
Користи се опрема за рад, на радним 
местима, на којој је забрањен рад 
наређењем одговорног лица, иста није 
одспојена од напојне електричне мреже, 
није прописно означена натписом 
„забрањен рад”. 
Наређење о забрани рада на опреми за рад 
је уопштеног типа, односно истим није 
регулисан: врста – тип опреме за рад, 
фабрички број, година производње и 
место инсталирања опреме за рад на којој 
је забрањен рад. 
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5.3. Разврставање, преглед и испитивање опреме 
под притиском. 

Стационарна опрема под притиском 
разврстана је и издат је евиденциони лист 
од стране именованог тела овлашћеног за 
разврставање опреме под притиском и 
устројена је евиденција. 
Стационарна опрема под притиском, која 
је на употреби 100% прегледана је, 
испитана и исправна. Преглед и 
испитивање извршено је од стране 
овлашћеног именованог тела за преглед и 
испитивање опреме под притиском, о 
чему је издат ревизиони лист и устројена 
евиденција. Вентили сигурности уграђени 
на опреми под притиском испитани су од 
стране овлашћене лабораторије у 
прописаном року од једне године, о чему 
је израђена прописана документација. 
На опреми под притиском на којој је 
утврђено при прегледу и испитивању да 
није безбедна за рад, или која није 
разврстана, прегледана и испитана, 
забрањен је рад наређењем надлежног 
старешине и прописно је означена 
натписом „забрањен рад”. 
Наређењем о забрани рада на опреми под 
притиском регулисано је: врста - тип 
опреме под притиском, фабрички број, 
година производње. 

Стационарна опрема под притиском, која 
се налази на употреби на радним местима, 
није разврстана од стране именованог 
тела овлашћеног за разврставање опреме 
под притиском 
Није прегледана, испитана и неисправна 
је на мање од 100% опрема под 
притиском. 
Опрема под притиском није прегледана и 
испитана од стране именованог тела 
овлашћеног за преглед и испитивање 
опреме под притиском и не води се 
евиденција. 
Вентили сигурности уграђени на опреми 
под притиском нису испитани у 
прописаном року од једне године од 
стране овлашћене лабораторије. 
Користи се опрема под притиском на 
радним местима, на којој је забрањен рад 
наређењем надлежног старешине, и није 
прописно означена натписом „забрањен 
рад”. 
Наређење о забрани рада са опремом под 
притиском уопштеног је типа, односно 
њиме није регулисано: врста – тип опреме 
под притиском, фабрички број, година 
производње и место инсталирања опреме 
под притиском. 

 

5.4. 
Испитивање и исправност громобранске 
инсталације на стамбеним и 
административним објектима. 

Громобранска инсталација испитана је на 
више од 75% објеката од стране 
овлашћеног правног лица које је 
акредитовано за контролисање 
громобранске инсталације, о чему постоји 
извештај и води се прописана евиденција. 
Громобранска инсталација испитана је у 
роковима према класи нивоа заштите 
ефикасности громобранске инсталације, 
односно према пројекту громобранске 

Громобранска инсталација није испитана 
и неисправна је на више од 25% објеката 
и не води се евиденција. 
Громобранска инсталације није испитана 
од стране овлашћеног правног лица, које 
је акредитовано за контролисање 
громобранске инсталације. 
Громобранска инсталација није испитана 
у роковима према класи нивоа заштите 
ефикасности громобранске инсталације, 
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инсталације. 
Громобранска инсталација је на више од 
75% објекта исправна. 

односно према пројекту громобранске 
инсталације. 

5.5. 

Испитивање и исправност громобранске 
инсталације на објектима у којима се чувају 
УбС и у којима се обављају технолошке 
операције са експлозивним, опасним 
материјама односно пиротехничким смешама. 

Громобранска инсталација је 100% 
испитана од стране овлашћеног правног 
лица, које је акредитовано за 
контролисање громобранске инсталације, 
о чему постоје извештај и води се 
прописана евиденција. 
Громобранска инсталација је испитана у 
роковима према класи нивоа заштите 
ефикасности громобранске инсталације, 
односно према пројекту громобранске 
инсталације. 
Громобранска инсталација је 100% 
исправна. 

Громобранска инсталација није испитана 
и неисправна је на мање од 100% објеката 
и не води се евиденција. 
Громобранска инсталације није испитана 
од стране овлашћеног правног лица, које 
је акредитовано за контролисање 
громобранске инсталације. 
Громобранска инсталација није испитана 
у роковима према класи нивоа заштите 
ефикасности громобранске инсталације, 
односно према пројекту громобранске 
инсталације. 

Громобранска инсталација мора 
бити уграђена, испитана и исправна 
на свим објектима за смештај УбС 
и ПгС, са ажурном 
документацијом. 

5.6. Преглед и испитивање електричне 
инсталације ниског напона. 

Извршен је први преглед и испитивање 
електричне инсталације ниског напона на 
новом објекту и задовољава прописане 
критеријуме, о чему постоји извештај 
издат од стране акредитованог правног 
лица. 
Електрична инсталација ниског напона на 
новом објекту прегледана је и испитана 
од стране акредитованог правног лица за 
контролисање електричне инсталације, 
које није изводило електричну 
инсталацију на том објекту. 
Електрична инсталација ниског напона на 
градилиштима, привременим и 
монтажним објектима прегледа се и 
испитује у року од једне године од 
претходног испитивања, на најмање 75% 
објеката, о чему постоји извештај и води 
се прописана евиденција. 
Периодични преглед и испитивање 
електричне инсталације ниског напона, 
уколико је такав преглед и испитивање 

Није извршен први преглед и испитивање 
електричне инсталације ниског напона на 
новом објекту, а стављен је у употребу. 
При првом прегледу и испитивању, 
електричне инсталације ниског напона на 
новом објекту нису задовољиле 
прописане критеријуме, а објекат је 
стављен у употребу. 
Електрична инсталација ниског напона на 
новом објекту прегледана је и испитана 
од стране правног лица које је изводило 
електричну инсталацију на том објекту. 
Електрична инсталација ниског напона на 
објекту није прегледана и испитана од 
стране акредитованог правног лица за 
контролисање електричне инсталације. 
Електрична инсталација ниског напона на 
градилиштима, привременим и 
монтажним објектима и на објектима на 
којима се она прегледа и испитује у 
складу са актом о процени ризика на 
радном месту и у радној околини 
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утврђено у акту о процени ризика на 
радном месту и у радној околини 
јединице – установе, извршено је на 
најмање 75% објеката, о чему постоји 
извештај и води се прописана евиденција. 

јединице – установе, није прегледана и 
испитана у року од једне године од 
претходног испитивања, на више од 25% 
објеката. 
Не води се евиденција о прегледу и 
испитивању електричне инсталације.  

5.7. 
Испитивање и исправност електропроводних 
подова и радних уземљења за одвођење 
статичког електрицитета. 

Испитивањем и провером исправности 
електропроводних подова и радних 
уземљења за одвођење статичког 
електрицитета, утврђена је исправност на 
100% објеката у којима су простори и 
места која су угрожена од експлозивних 
материја, запаљивих течности и гасова и 
експлозивне прашине. 

Испитивање електропроводних подова, 
врши се најмање једном у шест месеци, 
ангажовањем овлашћеног правног лица 
које је акредитовано за испитивање 
електропроводних подова, о чему постоји 
извештај и води се прописана евиденција. 

Испитивање радних уземљења за 
одвођење статичког електрицитета, осим 
уземљења на опреми за рад, врши се 
најмање једном у шест месеци 
ангажовањем овлашћеног правног лица 
које је акредитовано за испитивање, о 
чему постоји извештај и води се 
прописана евиденција. 

У објектима и просторима у којима је 
извештајима утврђена неисправност 
електропроводних подова и радних 
уземљења, наређењем надлежног 
старешине забрањен је рад са 
експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима.  

Испитивањем и провером исправности 
електропроводних подова и радних 
уземљења за одвођење статичког 
електрицитета, утврђена је неисправност 
дела објеката у којима су простори и 
места која су угрожена од експлозивних 
материја, запаљивих течности и гасова и 
експлозивне прашине. 

Испитивање електропроводних подова и 
радних уземљења, не врши се најмање 
једном у шест месеци од дана претходног 
испитивања и испитивање није вршено од 
стране овлашћеног правног лица које је 
акредитовано за испитивање и не води се 
прописана евиденција о испитивању. 

У објектима и просторима у којима је 
извештајима утврђена неисправност 
електропроводних подова и радних 
уземљења, наређењем надлежног 
старешине није забрањен рад са 
експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима. 

 

5.8. Преглед и испитивање покретне опреме под 
притиском. 

Покретна опрема под притиском на 
употреби, прегледа се и испитује од 

Покретна опрема под притиском, на 
употреби, није прегледана и испитана од 
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стране овлашћеног стручног лица, у 
роковима утврђеним правилницима, 
зависно од медијума са којима је 
напуњена. 

Покретна опрема под притиском која се 
налази на радним местима 100% је 
прегледана, испитана и исправна. 

За покретну опрему под притиском 
уредно се водe технички картони, 
односно техничке књижице у којима се 
уносе подаци о прегледима и 
испитивањима и уредно се води 
евиденција. 

Покретна опрема под притиском која није 
прегледана и испитана, уклоњена је са 
радних места, прописно је означена 
натписом „забрањен рад” и на њој је 
забрањен рад наређењем надлежног 
старешине. 

Наређењем о забрани рада на опреми под 
притиском регулисана је: врста – тип 
опреме под притиском, фабрички број и 
година производње. 

стране овлашћеног стручног лица, у 
роковима утврђеним правилницима 
зависно од медијума са којима је 
напуњена. 

Део покретне опреме под притиском није 
прегледан, испитан и неисправан је, а 
налази се на радним местима. 

За покретну опрему под притиском, не 
води се ажурно, или се уопште не води, 
технички картон односно техничка 
књижица и не води се ажурно евиденција. 

Покретна опрема под притиском која није 
на употреби, која није прегледана и 
испитана није уклоњена са радних места и 
на њој није забрањен рад наређењем 
надлежног старешине и није прописно 
означена натписом „забрањен рад”. 

Наређење о забрани рада са покретном 
опремом под притиском је уопштеног 
типа, односно њиме није регулисана: 
врста – тип опреме под притиском, 
фабрички број и година производње. 

5.9. Технички надзор на специфичном опремом. 

На 100% специфичне опреме која 
подлеже техничком надзору у складу са 
прописима и налази се на употреби, 
извршен је технички надзор од стране 
органа за технички надзор у области 
одбране, издат је записник о техничком 
надзору и издата је потврда о 
испуњавању услова за рад са 
специфичном опремом за рад. 

На специфичној опреми која подлеже 
техничком надзору, а на којој није извршен 
надзор, забрањен је рад наређењем 
надлежног старешине и прописно је 
означена натписом „забрањен рад”. 

На специфичној опреми која подлеже 
техничком надзору у складу са 
прописима, а која је на употреби, није 
извршен технички надзор од стране 
органа за технички надзор у области 
одбране. 

На мање од 100% специфичне опреме, 
која је на употреби није извршен 
технички надзор од стране органа за 
технички надзор у области одбране. 

На специфичној опреми која подлеже 
техничком надзору у области одбране, а 
на којој није извршен надзор, или 
специфична опрема није испунила 
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Наређењем о забрани рада на 
специфичној опреми, регулисана је: врста 
– тип специфичне опреме, фабрички број 
и година производње. 

прописане услове за рад што је утврђено 
техничким надзором у области одбране, 
забрањен је рад наређењем надлежног 
старешине и прописно је означена 
натписом „забрањен рад”. 

Наређењем о забрани рада на 
специфичној опреми, регулисано је: врста 
– тип специфичне опреме, фабрички број 
и година производње. 

6.  ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ 

6.1. Испитивање услова радне околине. 

За испитивање услова радне околине 
ангажовано је овлашћено правно лице, 
односно надлежна служба медицине рада, 
која поседује лиценцу издату од стране 
министра рада за испитивање услова 
радне околине. 
Извршено је испитивање услова радне 
околине ради утврђивања да ли радна 
околина одговара условима утврђеним 
стандардима Републике Србије, 
стандардима одбране и прописима у 
области безбедности и здравља на раду. 
Испитивања услова радне околине 
извршено је на свим радним местима и о 
томе је обезбеђен прописани стручни 
налаз. 

За испитивање услова радне околине није 
ангажовано овлашћено правно лице, 
односно надлежна служба медицине рада, 
која поседује лиценцу издату од стране 
министра рада за испитивање услова 
радне околине. 
Није извршено испитивање услова радне 
околине на свим радним местима. 

 

6.2. 
Испитивање услова радне околине при 
промени технолошког процеса, 
реконструкције објекта или замене 
технолошких капацитета. 

Испитивање микроклиме у летњем и 
зимском периоду извршено је у року од 
годину дана од дана почетка рада 
односно промене технолошког процеса, 
реконструкције објекта (уређаја за 
загревање, вентилације и климатизације) 
или замене технолошких капацитета, 
односно у року од три године од 
претходног испитивања физичких и 
хемијских штетности, а микроклима у 
року од пет година од претходног 
испитивања. 

Није извршено испитивање микроклиме у 
летњем и зимском периоду у року од 
годину дана од дана почетка рада односно 
промене технолошког процеса, 
реконструкције објекта (уређаја за 
загревање, вентилације и климатизације) 
или замене технолошких капацитета 
односно у року од три године од 
претходног испитивања физичких и 
хемијских штетности, а микроклима у 
року од пет година од претходног 
испитивања. 
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6.3. 
Испитивање микроклиматских услова радне 
околине (температура ваздуха, брзина 
струјања ваздуха, релативна влажност ваздуха 
и топлотно зрачење у радној околини). 

Испитивање микроклиматских услова 
радне околине извршено је у зимском и 
летњем периоду. 
Испитивање микроклиматских услова 
вршено је најмање једном у пет година од 
дана претходног испитивања. 
Испитивање микроклиме извршено је на 
радним местима у радној околини у којој 
се обавља процес рада, односно у којој се 
запослена лица крећу, или задржавају 
дуже од два сата у току радне смене. 

Није извршено испитивање 
микроклиматских услова радне околине у 
зимском и летњем периоду. 
Испитивање микроклиматских услова 
није вршено најмање једном у пет година 
од дана претходног испитивања. 
Испитивање микроклиме није извршено 
на радним местима у радној околини у 
којој се обавља процес рада, односно у 
којој се запослена лица крећу или 
задржавају дуже од два сата у току радне 
смене. 

 

6.4. 
Испитивање физичких штетности у радној 
околини (бука, вибрације и штетна зрачења –  
осим јонизујућих зрачења). 

Испитивање физичких штетности на 
радним местима у радној околини 
извршено је једном у три године од дана 
претходног испитивања у радним 
просторима на радним местима у радној 
околини у којима се јављају. 

Није извршено испитивање физичких 
штетности на радним местима у радној 
околини једном у три године од дана 
претходног испитивања у радним 
просторима на радним местима у радној 
околини у којима се јављају. 

 

6.5. Испитивање хемијских штетности у радној 
околини (гасови, паре, димови и прашине). 

Испитивање хемијских штетности на 
радним местима у радној околини 
извршено је једном у три године од дана 
претходног испитивања у радним 
просторима на радним местима у радној 
околини у којима се јављају. 

Није извршено испитивање хемијских 
штетности на радним местима у радној 
околини једном у три године од дана 
претходног испитивања у радним 
просторима на радним местима у радној 
околини у којима се јављају. 

 

6.6. Испитивање осветљености у радној околини. 

Испитивање осветљености на радним 
местима и у радној околини извршено је 
једном у три године од дана претходног 
испитивања. 

Није извршено испитивање осветљености 
на радним местима и у радној околини 
једном у три године од дана претходног 
испитивања. 

 

6.7. 

Испитивање биолошких штетности у радној 
околини (штетности које настају при раду са 
вирусима, бактеријама, паразитима, 
гљивицама и другим материјама органског 
порекла). 

Испитивање биолошких штетности у 
радној околини извршено је на свим 
радним местима и у радној околини на 
којима се јављају ове штетности, једном у 
три године од дана претходног 
испитивања. 

Није извршено испитивање биолошких 
штетности у радној околини на свим 
радним местима и у радној околини на 
којима се јављају ове штетности, једном у 
три године од дана претходног 
испитивања. 

 

6.8. План отклањања недостатака утврђених при 
испитивању услова радне околине. 

По извршеном испитивању услова радне 
околине, израђен је план отклањања 
недостатака утврђених при испитивању 

Није израђен план отклањања недостатака 
утврђених при испитивању услова радне 
околине на основу стручног налаза. 
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услова радне околине на основу стручног 
налаза. 
Планом је обухваћено: потребна 
финансијска средства за отклањање 
недостатака; носиоци отклањања 
недостатака; сарадници на отклањању 
недостатака; фазе и рокови отклањања 
недостатка и тренутни степен реализације 
задатка. 

Планом нису обухваћена потребна 
финансијска средства за отклањање 
недостатака; носиоци отклањања 
недостатака; сарадници на отклањању 
недостатака; фазе и рокови отклањања 
недостатака и тренутни степен 
реализације задатка. 

6.9. Отклањање недостатака при испитивању 
услова радне околине. 

Утврђени недостаци на испитивању 
услова радне околине, у претходне три 
године од дана испитивања услова радне 
околине, отклоњени су у 80% случајева, а 
на местима где нису отклоњени 
прописане су допунске мере безбедности 
и здравља на раду, где је то могуће.  

Утврђени недостаци на испитивању 
услова радне околине, у претходне три 
године, од дана испитивања услова радне 
околине, отклоњени су на мање од 80% 
случајева, а на местима где нису 
отклоњени нису прописане допунске мере 
безбедности и здравља на раду, где је то 
могуће. 

 

III.  МЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ3 

7. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

7.1. Планирање здравствене заштите. 

Здравствена заштита се планира и 
организује на свим нивоима командовања 
и руковођења надзираног субјекта. 

Здравствена заштита се не планира и не 
организује на свим нивоима командовања 
и руковођења надзираног субјекта и није 
у складу са прописима. 

 

7.2. Обезбеђење здравствене заштите. 

Здравствена заштита обезбеђена је: свим 
професионалним припадницима Војске 
Србије и запосленима у Министарству 
одбране; војницима, ученицима, кадетима 
и студентима када се налазе на обуци, 
производном раду, професионалној 
пракси или практичној настави у 
установама, погонима, радионицама, 
кабинетима, лабораторијама, војним 
полигонима, спортским теренима и 
слично; лицима која се налазе на другом 

Корисницима здравствених услуга није 
обезбеђена адекватна здравствена 
заштита у складу са прописима.  

 

                                                 
3 Примењују се све мере регулисане одредбама Правилника о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18) и одредбама свих других прописа који 
регулишу здравствену делатност у погледу спровођења мера безбедности и здравља на раду. 
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стручном оспособљавању или преквали-
фикацији; лицима која бораве и раде на 
терену, логоровању, војном полигону, 
службеном путу и другим активностима и 
такмичењима у вези са обуком и радом; 
лицима која се налазе у радној околини 
ради обављања одређених послова, ако је 
о томе упознат надлежни орган. 

7.3. Мере здравствене заштите. 

Предузимају се одговарајуће мере 
здравствене заштите у циљу спречавања 
настанка повреда на раду, 
професионалних обољења и обољења у 
вези са радом. 

Не предузимају се одговарајуће мере 
здравствене заштите ради спречавања 
настанка повреда на раду, 
професионалних обољења и обољења у 
вези са радом. 

 

7.4. Права обавезе и одговорности. 

Права, обавезе и одговорности 
одговорних лица из области здравствене 
заштите у функцији безбедности и 
здравља на раду, спроводе се у складу са 
одредбама Правилника о безбедности и 
здравља на раду у МО и ВС („СВЛ”, број 
23/18) и других прописа који регулишу 
здравствену заштиту. 

Права, обавезе и одговорности 
одговорних лица из области здравствене 
заштите у функцији безбедности и 
здравља на раду не спроводе се у складу 
са одредбама Правилника о безбедности и 
здравља на раду у МО и ВС („СВЛ”, број 
23/18) и других прописа који регулишу 
здравствену заштиту. 

 

8.  СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

8.1. Спровођење здравствене заштите. 

Здравствена заштита у надзираном 
субјекту спроводи се у складу са 
правилником и прописима којима се 
уређује здравствена заштита, као и 
упутством за примену здравствене 
заштите. 

Здравствена заштита не спроводи се у 
складу са правилником и прописима 
којима се уређује здравствена заштита, 
као и упутством за примену мера 
здравствене заштите.  

 

8.2. 
Заштита од изложености запослених 
дуванском диму на радном месту и у радној 
околини. 

Заштита од изложености запослених 
дуванском диму на радном месту и у 
радној околини у надзираном субјекту 
спроводи се у складу са прописима 
којима се уређује предметна област. 

Заштита од изложености запослених 
дуванском диму на радном месту и у 
радној околини у надзираном субјекту не 
спроводи се у складу са прописима из 
предметне области. 

 

9.  ХИГИЈЕНСКО-ПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

9.1. Мере опште хигијене на радним местима и у 
радним просторијама. 

Хигијенски услови у процесу рада су у 
потпуности усклађени са прописаним 

Хигијенски услови у процесу рада нису у 
потпуности усклађени са прописаним 
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захтевима и нормама. 
Планирање, организација и спровођење 
мера опште хигијене је потпуно. 
Просторије за живот и рад су оптимални 
у хигијенском смислу. 
Микроклиматски услови (температура, 
влага, ваздушни притисак) су потпуно по 
прописима. 
Не постоји штетно дејство физичких 
(бука, прашина, вибрације, зрачења), 
хемијских (отровне материје у облику 
гасова, течности, аеросола) и биолошких 
агенаса у радним и животним 
просторијама. 
Плански и редовно врши се испитивање 
услова радне средине од стране надлежне 
здравствене установе. 
Нема пропуста у обезбеђењу прописаних 
услова радне средине. 
Хигијена радних простора одржава се 
беспрекорно. 
Војни ресторан у грађевинском смислу 
испуњава све хигијенске норме објекта за 
исхрану и беспрекорно се одржава. 
Исправне су водоводне, канализационе, 
пароводне и електроинсталације, као и 
расхладна и термичка опрема и машине 
за рад. 
Контролни оброк се прописно и редовно 
узима и правилно чува. 
Узорци хране у виду дневног војничког 
оброка узимају се тромесечно и шаљу на 
анализу калорично-биолошке вредности. 
До издвојених објеката готова храна 
превози се наменским возилом и у 
прописаној транспортној амбалажи. 
Артикли хране су безбедни за исхрану 
људи, прописно сложени и у прописаним 

захтевима и нормама. 
Планирање, организација и спровођење 
мера опште хигијене није потпуно. 
Просторије за живот и рад не испуњавају 
хигијенске норме. 
Микроклиматски услови (температура, 
влага, вазд. притисак) нису у складу са 
прописима. 
Изражено је штетно дејство физичких 
(бука, прашина, вибрације, зрачења), 
хемијских (отровне материје у облику 
гасова, течности, аеросола) и биолошких 
агенаса у радним и животним 
просторијама. 
Не врши се плански и редовно 
испитивање услова радне средине од 
стране надлежне здравствене установе. 
Има битних пропуста у обезбеђењу 
прописаних услова радне средине, а 
хигијена радних простора не одржава се 
на прописаном нивоу. 
Војни ресторан у грађевинском смислу не 
испуњава све хигијенске норме објекта за 
исхрану и не одржава се у складу са 
прописима. Нису исправне водоводне, 
канализационе, пароводне и 
електроинсталације, као ни расхладна и 
термичка опрема и машине за рад. 
Контролни оброк не узима се прописно и 
редовно и не чува се правилно. 
Узорци хране у виду дневног војничког 
оброка не узимају се тромесечно и не 
шаљу на анализу калорично-биолошке 
вредности. 
До издвојених објеката готова храна се не 
превози наменским возилом и у не 
прописаној транспортној амбалажи. 
Артикли хране нису безбедни за исхрану 
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условима ускладиштени. 
Преглед хране која се уноси у војни 
комплекс обавезан је и регулисан 
посебним наређењем. 
Лабораторијска испитивања воде врше се 
редовно, узорковање врше стручна лица, 
а налази уредно чувају. 
Контрола резидуалног хлора у води за 
пиће врши се свакодневно и о томе води 
прописана евиденција. 
У контролисаном периоду није било 
неисправности воде за пиће. 
У надзираном субјекту задње четири 
године није било појаве тровања храном 
или водом, нити епидемија заразних 
болести насталих преко хране или воде. 
Здравствени прегледи лица у објектима 
исхране врше се редовно од стране 
санитетских органа. О томе постоји 
уредна евиденција, са мерама које се 
предузимају. 

људи, нису прописно сложени и нису у 
прописаним условима ускладиштености. 
Преглед хране која се уноси у војни 
комплекс није обавезан и није регулисан 
посебним наређењем. 
Лабораторијска испитивања воде не врше 
се редовно, узорковање не врше стручна 
лица, а налази се не чувају уредно. 
Контрола резидуалног хлора у води за 
пиће не врши се свакодневно и о томе се 
не води прописана евиденција. 
У контролисаном периоду било је 
неисправности воде за пиће. 
У надзираном субјекту задње четири 
године било је појаве тровања храном или 
водом, као и епидемија заразних болести 
насталих преко хране или воде. 
Здравствени прегледи лица у објектима 
исхране не врше се редовно од стране 
санитетских органа. О томе не постоји 
уредна евиденција, без мера које се 
предузимају. 

9.2. Мере личне хигијене. 

Хигијенски и санитетски прегледи у 
надзираном субјекту врше се редовно, 
подаци у Контролницима здравствено-
хигијенског стања су ажурни, а анализа 
редовна. 
Услови смештаја су у складу са 
прописима 
Одржавање личне хигијене припадника 
надзираног субјекта је у прописаним 
условима, прање и замена рубља по 
прописима. 
Мере личне хигијене квалитетно се 
спроводе. 
Гардеробне просторије су прописно 
уређене, опремљене прописаним 
ормарима, а радна и лична одећа и обућа 

Не врше се редовно хигијенски и 
санитетски прегледи у надзираном 
субјекту, а подаци у Контролницима 
здравствено-хигијенског стања су 
неажурни, анализа је нередовна. 
Услови смештаја у надзираном субјекту 
нису у складу са прописима 
Одржавање личне хигијене припадника 
надзираног субјекта није у прописаним 
условима, прање и замена рубља нису по 
прописима. 
Мере личне хигијене не спроводе се 
квалитетно. 
Гардеробне просторије нису уређене, 
опремљене прописаним ормарима, а 
радна и лична одећа и обућа није уредно 
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уредно сложена. 
Хигијена санитарних просторија је 
одлична. 
Водовод и канализација потпуно су 
исправни, као и прибор и опрема. 
Едукација из области личне хигијене је 
обавезан вид активности свих припадника 
контролисаног састава. 
Лица која раде у објектима исхране имају 
положен испит из Познавања хигијенског 
минимума. 

сложена. 
Хигијена санитарних просторија није на 
прописаном нивоу. 
Водовод и канализација нису потпуно 
исправни, као и прибор и опрема. 
Едукација из области личне хигијене није 
обавезан вид активности свих припадника 
надзираног субјекта и не спроводи се 
редовно и плански. 
Лица која раде у објектима исхране 
немају положен испит из Познавања 
хигијенског минимума. 

10. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

10.1. Претходни лекарски преглед запослених лица 
на радним местима са повећаним ризиком. 

Свим запосленима на радном месту са 
повећаним ризиком, који су на рад 
ступили у периоду од једне године од 
дана инспекцијског надзора, пре почетка 
рада извршили су претходни лекарски 
преглед, у складу са Правилником о 
безбедности и здрављу на раду у 
Министарству одбране и Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 23/18) и 
Правилником о претходним и 
периодичним лекарским прегледима 
запослених на радним местима са 
повећаним ризиком („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 120/07, 93/08 и 
53/17) . 

Сва запослена лица на радним местима са 
повећаним ризиком, која су на рад 
ступили у периоду од једне године од 
дана инспекцијског надзора, пре почетка 
рада нису извршили претходни лекарски 
преглед. 

 

10.2. 
Периодични лекарски преглед запослених 
лица на радним местима са повећаним 
ризиком. 

Извршен је лекарски преглед запослених 
лица на радним местима са повећаним 
ризиком, у року од једне године од 
претходног лекарског прегледа у складу 
са прописима. 
Обухват лекарског прегледа је у распону 
од 90% до 100%. 
За запослена лица која се нису одазвала 
неоправдано лекарском прегледу, 
предузете су мере дисциплинске 

Није извршен лекарски преглед 
запослених лица на радним местима са 
повећаним ризиком, у року од једне 
године од претходног лекарског прегледа. 
Обухват лекарског прегледа је мањи од 
90%. 
За запослена лица која се нису одазвала 
неоправдано лекарском прегледу, нису 
предузете мере дисциплинске 
одговорности и није им забрањен рад на 
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одговорности и забрањен им је рад на 
радном месту. 
За запослена лица која се нису одазвала 
оправдано лекарском прегледу, 
обезбеђени су резервни термини. 
Налази са лекарског прегледа се користе 
и примењују у регулисању статуса лица 
са здравственим проблемима. 

радном месту. 
За запослена лица која се нису одазвала 
оправдано лекарском прегледу, нису 
обезбеђени резервни термини. 
Налази са лекарског прегледа се не 
користе и не примењују у регулисању 
статуса лица са здравственим проблемима 
у надзираном субјекту. 

10.3. Лекарски преглед запослених лица која раде 
на висини. 

Извршен је лекарски преглед свих лица 
која раде на висини у складу са актом о 
процени ризика у надзираном субјекту. 
Налази са лекарског прегледа  се користе 
и примењују у регулисању статуса лица 
са здравственим проблемима. 

За лица која раде на висини није извршен 
лекарски преглед. 
Налази са лекарског прегледа  се не 
користе и не примењују у регулисању 
статуса лица са здравственим проблемима 
у надзираном субјекту. 

 

10.4. 
Лекарски преглед запослених лица која 
управљају средствима транспорта и 
унутрашњег транспорта. 

Извршен је лекарски преглед запослених 
лица која управљају средствима 
транспорта и унутрашњег транспорта у 
складу са прописима. 
Налази са лекарског прегледа  се користе 
и примењују у регулисању статуса лица 
са здравственим проблемима. 

Није извршен лекарски преглед 
запослених лица која управљају 
средствима транспорта и унутрашњег 
транспорта у надзираном субјекту. 
Налази са лекарског прегледа не користе 
се и не примењују у регулисању статуса 
лица са здравственим проблемима у 
надзираном субјекту. 

 

10.5. Офталмолошки прегледи и циљани прегледи 
лица која раде на опреми за рад са екранима. 

Извршен је офталмолошки преглед и 
циљани преглед лица која раде на опреми 
за рад са екранима дуже од четири сата у 
току рада на сваке три године у складу са 
прописима за 90% лица која подлежу 
прегледу. 

Није извршен офталмолошки преглед и 
циљани преглед лица која раде на опреми 
за рад са екранима дуже од четири сата у 
току рада на сваке три године у складу са 
прописима за преко 10% лица која 
подлежу прегледу. 

 

10.6. Периодични прегледи професионалних војних 
лица. 

Систематски специјалистички прегледи 
професионалних војних лица у 
надзираном субјекту реализују се 
плански, организовано и у прописаним 
роковима (млађи од 40 година живота у 
парне године, а старији од 40 година 
живота у непарне године). 
Води се уредна евиденција, врше стручне 
анализе, а проценат реализованих 

Систематски специјалистички прегледи 
професионалних војних лица у 
надзираном субјекту не реализују се 
плански, организовано и не обављају у 
прописаним роковима (млађи од 40 
година живота у парне године, а старији 
од 40 година живота у непарне године). 
Не води се уредна евиденција, не врше 
стручне анализе, а проценат реализованих 
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прегледа је у распону од 90 до 100%. 
Налази са лекарског прегледа користе се 
и примењују у регулисању статуса лица 
са здравственим проблемима. 

прегледа је мањи од 90%. 
Налази са лекарског прегледа се не 
користе и не примењују у регулисању 
статуса лица са здравственим 
проблемима. 

10.7. Контролни прегледи на клицоноштво за лица 
која раде са намирницама. 

Сва лица која у објектима исхране долазе 
у непосредан контакт са намирницама 
имају санитарне књижице или 
здравствене картоне у којима се уредно 
воде налази са извршених прегледа. Овај 
преглед се врши пре почетка рада у 
објектима исхране. 

Преко 20% лица која долазе у непосредан 
контакт са намирницама у објектима 
исхране немају санитарне књижице или 
здравствене картоне у којима се не воде 
уредно налази са извршених прегледа. 
Овај преглед се не врши пре почетка рада 
у објектима исхране. 

 

11. ОРГАНИЗОВАЊЕ И УКАЗИВАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

11.1. Организација прве помоћи. 

Пружање прве помоћи је благовремено и 
организовано. 
Средства за прву помоћ су комплетна, у 
прописаним ормарићима и са потпуним и 
прецизним упутством о поступцима. 
Екипа хитне помоћи у надзираном 
субјекту је опремљена најсавременијом 
опремом и средствима. 
Сви припадници су оспособљени и 
увежбани за пружање прве помоћи. 
Лица распоређена на радна места са 
повећаним ризиком потпуно су обучена 
да себи и другима помогну у случају 
повреде. 

Пружање прве помоћи није благовремено 
и није организовано. 
Средства за прву помоћ нису комплетна, 
нису у прописаним ормарићима и са 
потпуним и прецизним упутством о 
поступцима. 
У надзираном субјекту није формирана 
Екипа хитне помоћи, а где постоји није 
опремљена најсавременијом опремом. 
Сви припадници контролисаног састава 
нису оспособљени и увежбани за 
пружање прве помоћи. 
Лица распоређена на радна места са 
повећаним ризиком нису потпуно обучена 
да себи и другима помогну у случају 
повреде. 

 

11.2. Оспособљавање за пружање прве помоћи. 

За пружање прве помоћи оспособљени су 
руководиоци, као и најмање 2% од 
укупног броја извршилаца у једној радној 
смени или локацијски одвојеној јединици, 
за основно или напредно оспособљавање 
за пружање прве помоћи. 
Води се евиденција оспособљених и 
увежбаних лица за пружање прве помоћи 

За пружање прве помоћи нису 
оспособљени руководиоци, као и најмање 
2% од укупног броја извршилаца у једној 
радној смени или локацијски одвојеној 
јединици, за основно или напредно 
оспособљавање за пружање прве помоћи. 
Не води се евиденција оспособљених и 
увежбаних лица за пружање прве помоћи 
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и редовно се планира обука нових лица. 
Оспособљавање за пружање прве помоћи 
извршено је према Програму 
оспособљавања за пружање прве помоћи 
у складу са прописима. 

и редовно се не планира обука нових 
лица. 
Оспособљавање за пружање прве помоћи 
није извршено према Програму 
оспособљавања за пружање прве помоћи 
у складу са прописима. 

11.3. Средства и опрема за пружање прве помоћи и 
упутство и поступак за пружање прве помоћи. 

Наређењем је одређен број ормарића, 
њихов изглед и садржај, начин 
одржавања и попуњавања санитетским 
материјалом и средствима за пружање 
прве помоћи. 
Ормарићи за прву помоћ или преносиве 
торбе за пружање прве помоћи 
обезбеђени су за удаљена радна места, 
нарочито на полигонима и стрелиштима 
где прети могућност тежих несрећних 
случајева (рад са минско-експлозивним 
средствима, убојним средствима, 
барутом, експлозивима и слично). 
Један ормарић за прву помоћ или 
преносива торба за пружање прве помоћи 
обезбеђени су на 20 припадника, од 20 до 
100 припадника и даље на сваких 100 
припадника обезбеђен је још по један 
ормарић за прву помоћ или преносива 
торба за пружање прве помоћи. Ормарићи 
за прву помоћ постављени су на видном и 
приступачном месту и означени су 
црвеним крстом. У ормарићима за прву 
помоћ, поред прописаних наменских 
средстава и опреме, обавезно се налази и 
упутство и поступци за пружање прве 
помоћи. На ормарићима прве помоћи 
постављени су сви прописани подаци. 

Наређењем није одређен број ормарића, 
њихов изглед и садржај, начин одржавања 
и попуњавања санитетским материјалом и 
средствима за пружање прве помоћи. 
Ормарићи за прву помоћ или преносиве 
торбе за пружање прве помоћи нису 
обезбеђени за удаљена радна места, 
нарочито на полигонима и стрелиштима 
где прети могућност тежих несрећних 
случајева (рад са минско-експлозивним 
средствима, убојним средствима, 
барутом, експлозивима и слично). 
Нема довољно ормарића или санитетских 
торби за пружање прве помоћи. 
Ормарићи за прву помоћ нису 
постављени на видном и приступачном 
месту и нису означени црвеним крстом. У 
ормарићима за прву помоћ, поред 
прописаних наменских средстава и 
опреме, не налази се и упутство и 
поступци за пружање прве помоћи. На 
ормарићима прве помоћи нису 
постављени сви прописани подаци. 

 



40 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 

12.  ПОВРЕДЕ НА РАДУ 

12.1. Настанак повреде на раду. 

О настанку повреде на раду упознати су 
сви органи командовања и руковођења 
надзираног субјекта. 
Прикупљена је сва документација о 
повреди на раду и утврђене су чињеничне 
околности. 

О настанку повреде на раду нису 
упознати сви органи командовања и 
руковођења надзираног субјекта. 
Није прикупљена сва документација о 
повреди на раду и нису утврђене све 
чињеничне околности. 

 

12.2. Израда извештаја о повреди на раду 

Извештај о повреди на раду израђен је од 
стране органа кадровске службе одмах, а 
најкасније у року од 24 часа од часа 
сазнања да је дошло до повреде на раду у 
пет примерака у складу са прописима. 
Извештај је израђен на прописаном 
обрасцу. 

Извештај о повреди на раду није израђен 
од стране органа кадровске службе. 
Извештај о повреди на раду није израђен 
од стране органа кадровске службе одмах, 
а најкасније у року од 24 часа од часа 
сазнања да је дошло до повреде на раду у 
пет примерака у складу са прописима. 
Извештај није израђен на прописаном 
обрасцу.  

 

12.3. Достављање извештаја о повреди на раду 

Након што су уписани сви прописани 
подаци надлежни старешина или 
руководилац организационе јединице у 
којој је повређени или оболели на служби 
или на раду у року од 24 часа од часа 
уписа података, свих пет примерака 
извештаја доставио је здравственој 
установи у којој је извршен преглед 
повређеног, ради уношења у садржину 
извештаја налаза и мишљења лекара, 
односно здравствене установе. 
Након уноса податка од лекара, орган 
надлежан за кадровске послове свих пет 
примерака извештаја у који су уписани 
прописани подаци заједно са писаном 
изјавом непосредног руководиоца, 
изјавом повређеног и изјавама 
евентуалних сведока, уз пропратни акт 
надлежног старешине или руководиоца, у 
року од два дана од дана пријема 
попуњеног извештаја, достављени су 
филијали Републичког фонда за 

Извештај о повреди на раду није 
достављен свим органима у складу са 
прописима.  
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здравствено осигурање код које 
повређени или оболели од 
професионалног обољења остварује права 
утврђена прописима о здравственом 
осигурању, а за професионална војна 
лица Фонду за социјално осигурање 
војних осигураника. 
Један примерак овереног извештаја 
задржан је за потребе матичне јединице 
или установе, један примерак извештаја 
достављен је припаднику Војске Србије и 
запосленом у Министарству одбране 
одмах, а најкасније у року од два дана од 
његовог пријема, један примерак 
извештаја достављен је филијали 
Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање и један примерак 
извештаја достављен је организационој 
јединици Министарства одбране 
надлежној за послове безбедности и 
здравља на раду, и обавештен је орган за 
финансијске послове. 

12.4. Израда анализа о повредама на раду и предлог 
мере за смањење повреда на раду. 

О повредама на раду израђена је анализа, 
која обухвата квантитативну и 
квалитативну обраду података о 
повредама на раду, и дати су предлози 
мера за смањење повреда на раду и друго. 

О повредама на раду није израђена 
анализа, која обухвата квантитативну и 
квалитативну обраду података о 
повредама на раду, и нису дати предлози 
мера за смањење повреда на раду и друго. 

 

12.5. Извештавање Инспектората одбране и 
надлежног органа Војне полиције. 

Пријављено је усмено, а најкасније у року 
од 24 часа од настанка повреде и у 
писаној форми Инспекторату одбране и 
надлежном органу Војне полиције, свака 
смртна, колективна или тешка повреда на 
раду због које припадник Војске Србије и 
запослени у Министарству одбране није 
способан за рад више од три узастопна 
радна дана, као и опасну појаву која би 
могла да угрози безбедност и здравље 
припадника Војске Србије и запосленог у 
Министарству одбране. 

Није пријављено усмено, а најкасније у 
року од 24 часа од настанка повреде и у 
писаној форми, Инспекторату одбране и 
надлежном органу Војне полиције, свака 
смртна, колективна или тешка повреда на 
раду због које припадник Војске Србије и 
запослени у Министарству одбране није 
способан за рад више од три узастопна 
радна дана, као и опасну појаву која би 
могла да угрози безбедност и здравље 
припадника Војске Србије и запосленог у 
Министарству одбране. 
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13.  ПРИМЕНА МЕРА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

13.1. Прилагођавање радној и животној средини. 

У организацији рада квалитетно су 
регулисане организационо-биолошке 
мере заштите које обезбеђују 
усаглашавање ритма рада са плановима и 
условима рада, прецизно дефинисање 
радних задатака и операција, оптималну 
расподелу рада и одмора. 
Стручно, квалитетно и плански 
спроведена је припрема и оспособљавање 
за рад на безбедан начин. 
Увођењем иновација у процесу рада 
обезбеђени су савремени, радни и 
животни услови. 
Психолог је стручно и квалитетно обавио 
психолошку обраду професионалних 
војника приликом пријема. Командирима 
основних јединица дати су савети за рад 
са појединцима код којих се може 
очекивати неприлагођено понашање. 
Психолог непосредно реализује наставне 
теме и често контактира са 
неадаптираним професионалним 
војницима. 
Припадници контролисаног састава 
високо су мотивисани за извршење 
функционалних задатака. Степен 
јединства колектива је висок. 
Агресивног понашања припадника 
јединице – установе и манифестација 
незадовољства скоро да нема. 

У организацији рада квалитетно нису 
регулисане организационо-биолошке 
мере заштите које не обезбеђују 
усаглашавање ритма рада са плановима и 
условима рада, прецизно дефинисање 
радних задатака и операција, оптималну 
расподелу рада и одмора. 
Стручно, квалитетно и плански није 
спроведена припрема и оспособљавање за 
рад на безбедан начин. 
Увођењем иновација у процесу рада нису 
обезбеђени савремени, радни и животни 
услови. 
Психолог није стручно и квалитетно 
обавио психолошку обраду 
професионалних војника приликом 
пријема. Командирима основних јединица 
нису дати савети за рад са појединцима 
код којих се може очекивати 
неприлагођено понашање. Психолог 
непосредно не реализује наставне теме и 
не контактира често са неадаптираним 
професионалним војницима. 
Припадници контролисаног састава нису 
мотивисани за извршење функционалних 
задатака. Степен јединства колектива није 
висок. 
Агресивног понашања припадника 
јединице – установе и манифестација 
незадовољства су присутне. 

 

13.2. Превентивне мере за заштиту психичког 
здравља. 

На захтеваном нивоу је оспособљеност 
старешина, цивилних лица и командира 
основних јединица за рад са људима, 
препознавање неприлагођеног понашања, 
склоности наркоманији и алкохолизму, 
као и предузимању мера за спречавање 
самоубиства. 

Није на захтеваном нивоу оспособљеност 
старешина, цивилних лица и командира 
основних јединица за рад са људима, 
препознавање неприлагођеног понашања, 
склоности наркоманији и алкохолизму, 
као и предузимању мера за спречавање 
самоубиства. 
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Посебан значај придаје се издвајању 
ризичних група (ограничено способни на 
основу психичког стања, емоционалне 
незрелости, интелектуалне 
инфериорности, као и склоности суициду, 
алкохолизму и наркоманији). У селекцији 
људства за посебне дужности поред 
команде и надлежног старешине 
учествују лекар и психолог. 
Предавањима и информисањем остварује 
се квалитетно едуковање старешина из 
психолошке и социјалне области. 
Претпостављене старешине показују пуно 
разумевања за личне и породичне 
проблеме потчињених и настоје да им 
помогну. 

Не придаје се посебан значај издвајању 
ризичних група (ограничено способни на 
основу психичког стања, емоционалне 
незрелости, интелектуалне 
инфериорности, као и склоности суициду, 
алкохолизму и наркоманији). У селекцији 
људства за посебне дужности поред 
команде и надлежног старешине не 
учествују лекар и психолог. 
Предавањима и информисањем не 
остварује се квалитетно едуковање 
старешина из психолошке и социјалне 
области. 
Претпостављене старешине не показују 
пуно разумевања за личне и породичне 
проблеме потчињених и не настоје да им 
помогну. 

13.3. Психофизичка оптерећеност. 

Придаје се изузетан значај праћењу 
психофизичког напрезања по различитим 
структурним нивоима. Оптерећење 
људства и јединица оптимално је у 
односу на снаге и време. Принципом 
поступности, рационалном 
прерасподелом обавеза и људства 
елиминишу се појаве претераног 
психофизичког напрезања. 
Веома добро се познају манифестације 
замора који може имати неповољне 
последице на радно и социјално 
понашање. 
Радна средина се пројектује, изграђује и 
одржава тако да су радни услови 
прилагођени физичким и психичким 
особинама и способностима запослених 
лица и професионалних војника, а 
технологија рада омогућава да се 
функционалне дужности изврше у 
оптималном положају. 

Не придаје се изузетан значај праћењу 
психофизичког напрезања по различитим 
структурним нивоима. Оптерећење 
људства и јединица није оптимално у 
односу на снаге и време. Принципом 
поступности, рационалном 
прерасподелом обавеза и људства не 
елиминишу се појаве претераног 
психофизичког напрезања. 
Не препознају се манифестације замора 
који може имати неповољне последице на 
радно и социјално понашање. 
Радна средина се не пројектује, не 
изграђује и не одржава тако да радни 
услови нису прилагођени физичким и 
психичким особинама и способностима 
запослених лица и професионалних 
војника, а технологија рада не омогућава 
да се функционалне дужности изврше у 
оптималном положају. 
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14.  А Н А Л И З Е 

14.1. Анализе здравствене заштите. 

Анализе здравственог стања квалитетно 
се врше уз потпуно остварен увид 
команде јединице – установе, у реално 
здравствено стање свих припадника. 
Кретање здравственог стања прати се 
описно, табеларно и у облику графикона. 
Закључци анализе су конкретни и 
доприносе унапређењу здравствене 
заштите. 

Анализе здравственог стања не врше се 
квалитетно без потпуно оствареног увида 
команде јединице – установе, у реално 
здравствено стање свих припадника. 
Кретање здравственог стања не прати се 
описно, табеларно и у облику графикона. 
Закључци анализе нису конкретни и не 
доприносе унапређењу здравствене 
заштите. 

 

15.  КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

15.1. Планирање контроле здравствене заштите у 
функцији безбедности и здравља на раду. 

Планирање контроле здравствене заштите 
у функцији безбедности и здравља на 
раду, врши се у оквиру планирања 
контроле безбедности и здравља на раду. 

Не врши се планирање контроле 
здравствене заштите у функцији 
безбедности и здравља на раду. 

 

15.2. Реализација контроле здравствене заштите у 
функцији безбедности и здравља на раду. 

Контроле здравствене заштите у 
функцији безбедности и здравља на раду 
врше се у складу са прописом. 

Контроле здравствене заштите у 
функцији безбедности и здравља на раду 
не врши се у складу са прописом. 

 

IV.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ4 

16.  БЕЗБЕДНОСТ ВОЈНИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА 

16.1. 
План спровођења превентивних активности за 
повећање безбедности војних учесника у 
саобраћају.  

Израђен је план спровођења 
превентивних активности за повећање 
безбедности војних учесника у саобраћају 
и у пракси се спроводи. 

Није израђен план спровођења 
превентивних активности за повећање 
безбедности војних учесника у саобраћају 
или се планиране активности не спроводе. 

 

16.2. Стање безбедности војних учесника у 
саобраћају. 

Стање безбедности војних учесника у 
саобраћају периодично се анализира и 
повољније је у односу на показатеље у 
претходно надзираном периоду. Посебно 
се анализирају саобраћајне незгоде и 
прекршаји. Закључци и задаци из анализа 
користе се у превентивном раду са 
возачима војних возила и осталим 
припадницима надзираног субјекта. 

Стање безбедности војних учесника у 
саобраћају не анализира се или је 
неповољније у односу на показатеље у 
претходно надзираном периоду. Не 
анализирају се посебно саобраћајне 
незгоде и прекршаји. Закључци и задаци 
из анализа не користе се у превентивном 
раду са возачима војних возила и осталим 
припадницима надзираног субјекта. 

 

                                                 
4 Примењују се одредбе Правилника о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18), као и одредбе свих других правилника којима се регулише 
саобраћај и транспорт у Министарству одбране и Војсци Србије. 
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16.3. Посебне мере безбедности војних учесника 
током учешћа у саобраћају на путевима. 

Примењују се мере безбедности у вези са: 
паркирањем, заустављањем и кретањем 
појединачних, група и колона војних 
возила, кретањем пешака, вучом и 
превозом војних возила, коришћењем 
сигурносних појасева, коришћењем 
кацига током управљања мотоциклом, 
употребом жутог ротационог светла на 
војном возилу, ванредним војним 
превозом, скупним превозом лица. 

Не примењују се мере безбедности у вези 
са: паркирањем, заустављањем и 
кретањем појединачних, група и колона 
војних возила, кретањем пешака, вучом и 
превозом војних возила, коришћењем 
сигурносних појасева, коришћењем 
кацига током управљања мотоциклом, 
употребом жутог ротационог светла на 
војном возилу, ванредним војним 
превозом, скупним превозом лица. 

 

16.4. 
Посебне мере безбедности војних учесника 
које се предузимају на путевима у војном 
комплексу. 

Израђено је наређење о условима и 
начину коришћења путева у војном 
комплексу и дефинисане су мере 
безбедности саобраћаја на путевима у 
војном комплексу које се примењују.  

Није израђено наређење о условима и 
начину коришћења путева у војном 
комплексу или се дефинисане мере 
безбедности саобраћаја на путевима у 
војним комплексу не примењују. 

 

16.5. Посебне мере безбедности војних учесника 
које се односе на возаче војних возила. 

Војним возилима управљају лица која 
испуњавају прописане услове и која су 
припремљена за задатак. 

Војним возилима управљају лица која не 
испуњавају прописане услове или се не 
врши њихова припрема за задатак. 

 

16.6. Посебне мере безбедности војних учесника 
које се односе на војна возила. 

У саобраћају на путевима учествују војна 
возила која су технички исправна, која 
имају одговарајућу документацију и 
прописану опрему.  

У саобраћају на путевима учествују војна 
возила која нису технички исправна или 
која немају одговарајућу документацију и 
прописану опрему.  

 

17.  КОРИШЋЕЊЕ ВОЈНИХ ВОЗИЛА 

17.1. Планирање и организовање коришћења 
војних возила. 

Обезбеђено је планско, наменско, 
безбедно и економично коришћење 
војних возила. 

Није обезбеђено планско, наменско, 
безбедно и економично коришћење 
војних возила. 

 

17.2. Обавезе у вези са коришћењем војних возила. 

Старешине, возачи, руковаоци, 
послужиоци и посаде правилно рукују, 
чувају, одржавају и користе војна возила 
на дуговању.  

Старешине, возачи, руковаоци, 
послужиоци и посаде неправилно рукују, 
чувају, одржавају и користе војна возила 
на дуговању.  

 

17.3. Рок коришћења – очекивани ресурс 
коришћења војних возила. 

Војна возила користе се у предвиђеном 
року коришћења – очекиваног ресурса 
коришћења.  

Војна возила користе се изван 
предвиђеног рока коришћења – 
очекиваног ресурса коришћења.  

 

18.  ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ 

18.1. Наређење за организацију транспорта опасне 
робе на нивоу надзираног субјекта. 

Израђено је наређење за организацију 
транспорта опасне робе на нивоу 
надзираног субјекта. 

Није израђено наређење за организацију 
транспорта опасне робе на нивоу 
надзираног субјекта. 
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18.2. Документација за транспорт опасне робе. 
Израђује се документација за транспорт 
опасне робе, документа садрже прописане 
одредбе и предају се превознику. 

Не израђује се документација за 
транспорт опасне робе, документа не 
садрже прописане одредбе и не предају се 
превознику. 

 

18.3. Паковање и обезбеђивање опасне робе за 
транспорт. 

Опасна роба се правилно пакује, 
обележава и обезбеђује од померања. 

Опасна роба се неправилно пакује, не 
обележава и не обезбеђује од померања.  

18.4. Стручни надзор над транспортом опасне робе. 
Врши се стручни надзор над транспортом 
опасног терета и сачињава записник о 
извршеној контроли. 

Не врши се стручни надзор над 
транспортом опасног терета и не 
сачињава се записник о извршеној 
контроли. 

 

18.5. Транспорт опасне робе у друмском саобраћају 

18.5.1. Возила за транспорт опасне робе. 

Возила за транспорт опасне робе 
испуњавају прописане експлоатационе 
карактеристике, правилно се обележавају 
и означавају и поседују прописану 
опрему. 

Возила за транспорт опасне робе не 
испуњавају прописане експлоатационе 
карактеристике или се неправилно 
обележавају и означавају и не поседују 
прописану опрему. 

 

18.5.2. Возачи возила за транспорт опасне робе. 
Лица која управљају возилима којима се 
превози опасна роба испуњавају 
прописане услове. 

Лица која управљају возилима којима се 
превози опасна роба не испуњавају 
прописане услове. 

 

18.5.3. Наређење за транспорт опасне робе. 
Израђује се наређење за транспорт опасне 
робе које садржи прописане елементе и 
примењује се. 

Не израђује се наређење за транспорт 
опасне робе које садржи прописане 
елементе или се не примењује. 

 

18.5.4. Посебне мере безбедности при транспорту 
опасне робе. 

Примењују се посебне мере безбедности 
које се односе на утовар и истовар, 
кретање појединачних, група или колона 
возила при транспорту опасне робе. 

Не примењују се посебне мере 
безбедности које се односе на утовар и 
истовар, кретање појединачних, група или 
колона возила при транспорту опасне 
робе. 

 

18.6. Транспорт опасне робе у железничком, водном и ваздушном саобраћају 

18.6.1. Наређење за транспорт опасне робе. 
Израђује се наређење за транспорт опасне 
робе које садржи прописане елементе и 
примењује се. 

Не израђује се наређење за транспорт 
опасне робе које садржи прописане 
елементе или се не примењује. 

 

18.6.2. Посебне мере безбедности при транспорту 
опасне робе. 

Примењују се посебне мере безбедности 
при транспорту опасне робе прописане за 
одређени вид саобраћаја.  

Не примењују се посебне мере 
безбедности при транспорту опасне робе 
прописане за одређени вид саобраћаја. 
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19. ТРАНСПОРТ СРЕДСТАВА 

19.1. 
Утоварно – истоварне операције, начин 
смештаја и обезбеђења терета на војном 
возилу. 

Предузимају се мере безбедности при 
утоварно – истоварним операцијама, 
смештају и обезбеђењу терета. Ангажује 
се контролор утовара у друмском 
транспорту терета.  

Не предузимају се мере безбедности при 
утоварно – истоварним операцијама, 
смештају и обезбеђењу терета. Не 
ангажује се контролор утовара у 
друмском транспорту терета. 

 

19.2 Транспорт наоружања и војне опреме. 

Сачињава се преглед посебних мера 
безбедности и у пракси се примењује. 
Ангажује се наоружана пратња при 
транспорту. Израђује се прописана 
документација за транспорт.  

Не сачињава се преглед посебних мера 
безбедности или се у пракси примењује. 
Не ангажује се наоружана пратња при 
транспорту. Не израђује се прописана 
документација за транспорт. 

 

V.  ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

20. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ НА РАДНОМ МЕСТУ5 

20.1. Стабилност и чврстоћа објекта.  

Објекти намењени за радне и помоћне 
просторије и објекти намењени за рад на 
отвореном имају структуру и стабилност 
која одговара њиховој намени. 
Објекти се редовно одржавају 
грађевинско-техничким мерама. 

Објекти намењени за радне и помоћне 
просторије и објекти намењени за рад на 
отвореном немају структуру и стабилност 
која одговара њиховој намени. Објекти су 
оштећени, постоје веће пукотине на 
конструктивним елементима објекта, 
објекти прокишњавају, темељ објекта не 
обезбеђује стабилност објекта и друго. 
Објекти се не одржавају редовно. 

 

20.2. Електричне инсталације објекта. 

Електричне инсталације су тако 
пројектоване и постављене да не 
представљају опасност која може бити 
узрок пожара или експлозије. 
Сва лица у објекту су заштићена од 
опасног дејства електричне струје, 
односно од опасности од директног или 
индиректног додира инсталација и 
опреме под напоном. 
Електричне инсталације, а нарочито оне 
које су изложене спољашњим утицајима, 

Електричне инсталације су тако 
постављене да представљају опасност 
која може бити узрок пожара или 
експлозије. 
Лица у објекту нису заштићена од 
опасног дејства електричне струје, 
односно од опасности од директног или 
индиректног додира инсталација и опреме 
под напоном. 
Електричне инсталације, а нарочито оне 
које су изложене спољашњим утицајима, 

 

                                                 
5 Примењују се све мере регулисане одредбама Правилника о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18) и Правилника о превентивним мерама 
за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник Републике Србије”, број 21/09). 
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редовно се прегледају и одржавају у 
исправном стању. 

не прегледају се и не одржавају се у 
исправном стању. 

20.3. Саобраћајне површине и излази за евакуацију 
у случају опасности. 

Саобраћајне површине и излази за 
евакуацију у случају опасности слободни су 
и омогућавају излаз најкраћом саобраћајном 
површином до безбедног подручја. 
Врата за евакуацију отварају се у правцу 
излаза из објекта. Врата за евакуацију у 
случају опасности нису закључана или на 
други начин блокирана тако да их свако 
лице које треба да их користи може лако 
и брзо отворити. 
Саобраћајне површине и излази за 
евакуацију обележени су одговарајућим 
ознакама, имају безбедносно осветљење 
одговарајућег интензитета у складу са 
прописима о безбедности и здрављу на 
раду. Ознаке су постављене на 
одговарајућим местима и постојане. 
Саобраћајне површине и излази за 
евакуацију у случају опасности, као и 
саобраћајне површине и врата која 
омогућавају приступ њима, слободни су 
од било каквих препрека тако да се могу 
користити у сваком тренутку без сметњи. 

Саобраћајне површине и излази за 
евакуацију у случају опасности 
блокирани су и закрчени разним 
материјалом и не омогућавају излаз 
најкраћом саобраћајном површином до 
безбедног подручја. 
Врата за евакуацију не отварају се у 
правцу излаза из објекта, већ ка 
унутрашњости објекта. Врата за 
евакуацију у случају опасности закључана 
су или на други начин блокирана тако да 
се не могу лако користити односно 
отворити у случају потребе. 
Користе се клизна или ротациона врата, 
као врата за евакуацију у случају 
опасности. 

 

20.4. Инсталације за развођење флуида. 

Инсталације за развођење флуида 
(компримованог ваздуха, гасова, пара, 
воде, технолошких раствора и течности и 
др.) пројектоване су и постављене тако да 
не представљају опасност која може бити 
узрок пожара или експлозије. 
Сва лица су заштићена од опасног и/или 
штетног дејства флуида који се разводи 
инсталацијом, односно од ризика 
насталих опасним и/или штетним 
деловањем флуида. 
Инсталације за развођење флуида, а 
нарочито инсталације којима се разводе 
запаљиви, експлозивни, отровни или 

Инсталације за развођење флуида 
(компримованог ваздуха, гасова, пара, 
воде, технолошких раствора и течности и 
др.) постављене су тако да представљају 
опасност која може бити узрок пожара 
или експлозије. 
Запослена лица нису заштићена од 
опасног и/или штетног дејства флуида 
који се разводи инсталацијом, односно од 
ризика насталих опасним и/или штетним 
деловањем флуида. 
Инсталације за развођење флуида, а нарочито 
инсталације којима се разводе запаљиви, 
експлозивни, отровни или загушљиви флуиди, 
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загушљиви флуиди, редовно се 
прегледају и одржавају у исправно стање. 

не прегледају се редовно и не одржавају се у 
исправном стању. 

20.5. Проветравање на радним местима у 
затвореном простору. 

Систем принудног проветравања одржава 
се у исправном стању, опремљен уређајем 
за јављање квара. 
Уређаји за климатизацију или 
вентилацију, не изазивају непријатност 
запосленима услед повећане брзине 
струјања ваздуха. 
Све наслаге прашине и нечистоће у 
уређајима за климатизацију или 
вентилацију, које могу да угрозе здравље 
запослених услед загађења ваздуха, 
редовно се уклањају. 

Систем принудног проветравања не 
одржава се у исправном стању. 
Уређаји за климатизацију или 
вентилацију, изазивају непријатност 
запосленима услед повећане брзине 
струјања ваздуха. 
Не уклањају се наслаге прашине и 
нечистоће у уређајима за климатизацију 
или вентилацију, које могу да угрозе 
здравље запослених услед загађења 
ваздуха. 

 

20.6. Температура у радним и помоћним 
просторијама. 

У току рада температура у радним и 
помоћним просторијама у којима се 
налазе радна места одговарајућа је, 
зависно од метода рада и активности, као 
и физичког оптерећења запослених, осим 
на радним местима на којима је 
условљена технолошким процесом. 
Температура у просторијама за одмор, 
просторијама за запослене који су на дужно-
сти, у санитарним просторијама и просторија-
ма за пружање прве помоћи одговарајућа је у 
складу са наменом тих просторија. 
Прозори, кровни прозори и стаклене 
преграде изведени су тако да спречавају 
прекомерно дејство сунчеве светлости на 
радном месту зависно од природе 
послова. 

У току рада температура у радним и 
помоћним просторијама у којима се 
налазе радна места није одговарајућа, 
зависно од метода рада и активности, као 
и физичког оптерећења запослених, осим 
на радним местима на којима је 
условљена технолошким процесом. 
Температура у просторијама за одмор, 
просторијама за запослене који су на 
дужности, у санитарним просторијама и 
просторијама за пружање прве помоћи 
није одговарајућа у складу са наменом 
тих просторија. 
Прозори, кровни прозори и стаклене 
преграде изведени су тако да долази до 
прекомерног дејства сунчеве светлости на 
радном месту. 

 

20.7 Природно и вештачко осветљење радних и 
помоћних просторија. 

Радна места морају да имају, у највећој 
мери, довољно природне светлости и 
морају бити опремљена изворима 
вештачког осветљења који морају да 
обезбеде адекватну осветљеност ради 
остваривања безбедних услова рада. 
Инсталације за осветљавање радних и 

Радна места немају довољно природне 
светлости и нису опремљена довољним 
изворима вештачког осветљења који 
морају да обезбеде адекватну 
осветљеност ради остваривања безбедних 
услова рада. 
Инсталације за осветљавање радних и 
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помоћних просторија морају да буду 
постављене тако да не представљају 
опасност за запослене која би се појавила 
зависно од врсте осветљења. 

помоћних просторија постављене су тако 
да представљају опасност за запослене. 

20.8. Подови, зидови, таванице и кровови радних и 
помоћних просторија. 

Подови радних и помоћних просторија 
немају опасне избочине, рупе или нагибе 
и нису клизави. 
Подови радних и помоћних просторија су 
адекватно топлотно изоловани. 
Површине подова, зидова и таваница у 
просторијама су такви да могу се чистити 
или одржавати на потребном нивоу 
хигијене. 
Подови радних просторија су изведени са 
нагибом према отворима одводних 
канала, ако у просторијама може доћи до 
разливања течности или кондензације 
водене паре или других пара. 

Подови радних и помоћних просторија 
имају опасне избочине, рупе или нагибе и 
клизави су. 
Подови радних и помоћних просторија 
нису адекватно топлотно изоловани. 
Површине подова, зидова и таваница у 
просторијама су такви да се не могу 
чистити или одржавати на потребном 
нивоу хигијене. 
Подови радних просторија нису изведени 
са нагибом према отворима одводних 
канала, ако у просторијама може доћи до 
разливања течности или кондензације 
водене паре или других пара. 

 

20.9. Прозори и кровни прозори. 

Прозори и кровни прозори изведени су 
тако да запослени могу да их отварају, 
затварају, подешавају или осигурају на 
безбедан начин, као и чисте без ризика по 
запослене који обављају то чишћење и 
остале запослене који се налазе у 
непосредној близини. 
Када су отворени, не смеју се налазити у 
таквом положају да изазову опасност за 
запослене. 

Прозори и кровни прозори изведени су 
тако да запослени не могу да их отварају, 
затварају, подешавају или осигурају на 
безбедан начин, и не могу да се чисте без 
ризика по запослене који обављају то 
чишћење и остале запослене који се 
налазе у непосредној близини. 
Када су отворени, налазе се у таквом 
положају да могу да изазову опасност за 
запослене. 

 

20.10. Саобраћајне површине – опасне зоне. 

Саобраћајне површине, укључујући 
степеништа, непокретне лестве, места и 
рампе за утовар и истовар, размештени су 
и изграђени тако да је обезбеђен 
једноставан, безбедан и одговарајући 
приступ лицима и возилима на начин да 
запослени који раде у близини тих 
саобраћајних површина не буду изложени 
опасностима. 
Димензије саобраћајних површина за 

Саобраћајне површине, укључујући 
степеништа, непокретне лестве, места и 
рампе за утовар и истовар, нису 
размештени и изграђени тако да је 
обезбеђен једноставан, безбедан и 
одговарајући приступ лицима и возилима 
на начин да запослени који раде у 
близини тих саобраћајних површина не 
буду изложени опасностима. 
Димензије саобраћајних површина за 
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кретање лица и/или превоз робе одређене 
су зависно од броја могућих корисника и 
врсте активности које се обављају. 
Ако се саобраћајне површине користе за 
кретање возила, обезбеђен је довољно 
широк и безбедан пролаз за кретање лица. 
Између саобраћајних површина за 
кретање возила и врата, капија, пролаза за 
лица, ходника и степеништа обезбеђена је 
довољна ширина пролаза. 
Зависно од намене радне просторије и 
врсте опреме, саобраћајне површине су 
видно обележене одговарајућим 
ознакама. 
Саобраћајне површине редовно се 
контролишу и одржавају у исправном 
стању. 

кретање лица и/или превоз робе нису 
одређене зависно од броја могућих 
корисника и врсте активности које се 
обављају. 
Ако се саобраћајне површине користе за 
кретање возила, није обезбеђен довољно 
широк и безбедан пролаз за кретање лица. 
Између саобраћајних површина за 
кретање возила и врата, капија, пролаза за 
лица, ходника и степеништа није 
обезбеђена довољна ширина пролаза. 
Зависно од намене радне просторије и 
врсте опреме, саобраћајне површине нису 
видно обележене одговарајућим ознакама. 
Саобраћајне површине редовно се не 
контролишу и не одржавају у исправном 
стање. 

20.11. Степеништа. 

Завојно степениште изведено је тако да на 
најужем делу ширина газишта није мања 
од 10 cm. 
На степеништу које има преко 10 
степеника заштитна ограда је постављена 
са обе стране, а на степеништу до 10 
степеника, уколико не премошћава 
подлогу на коју се може пасти са висине 
веће од 1 m, ограда је постављена само са 
једне стране. 

Завојно степениште изведено је тако да на 
најужем делу ширина газишта је мања од 
10 cm. 
На степеништу које има преко 10 
степеника заштитна ограда није 
постављена са обе стране, а на 
степеништу до 10 степеника, уколико не 
премошћава подлогу на коју се може 
пасти са висине веће од 1 m, ограда није 
постављена. 

 

20.12. Места и рампе за утовар и истовар. 

Рампе за утовар и истовар су обезбеђене 
тако да се спречава пад запослених, и 
имају структуру и стабилност која 
одговара њиховој намени. 
Саобраћајне површине ка местима и 
рампама за утовар и истовар очишћене су 
од леда и снега и посуте песком или 
шљунком. 
Приликом постављања возила на местима 
и рампама за утовар и истовар, растојање 
између возила која стоје у колони мање је 

Рампе за утовар и истовар нису 
обезбеђене тако да се спречава пад 
запослених, и нису стабилне. 
Саобраћајне површине ка местима и 
рампама за утовар и истовар нису 
очишћене од леда и снега и посуте песком 
или шљунком. 
Приликом постављања возила на местима 
и рампама за утовар и истовар, растојање 
између возила која стоје у колони већи је 
од 1 m, а растојање између возила која 
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од 1 m, а растојање између возила која 
стоје једно поред другог није мање од  
1,5 m. Брзина кретања возила на местима 
и рампама за утовар и истовар и 
саобраћајним површинама ка њима не 
сме бити већа од 10 km/h, а у затвореним 
магацинима и складиштима не сме бити 
већа од 5 km/h. 

стоје једно поред другог мање је од 1,5 m. 
Брзина кретања возила на местима и 
рампама за утовар и истовар и 
саобраћајним површинама ка њима већа 
је од 10 km/h, а у затвореним магацинима 
и складиштима већа је од 5 km/h. 

20.13. Заштитне ограде. 

Пролази, прелази, радне платформе и сва 
радна места на висини већој од 1 m од 
пода или подлоге на коју се може пасти, 
ограђени су заштитном оградом. 

Пролази, прелази, радне платформе и сва 
радна места на висини већој од 1 m од 
пода или подлоге на коју се може пасти, 
нису ограђени заштитном оградом. 

 

20.14. Димензије радних и помоћних просторија – 
слободан простор за запослене. 

Радне просторије имају довољну висину, 
површину пода и ваздушни простор тако 
да је запосленима омогућено да безбедно 
обављају свој рад, без ризика по њихову 
безбедност, здравље и благостање на 
раду, а вредности чисте висине, 
површине и запремине по једном 
запосленом једнаке су или веће од 
одговарајућих вредности наведених 
правилником. 

Радне просторије немају довољну висину, 
површину пода и ваздушни простор тако 
да запосленима није омогућено да 
безбедно обављају свој рад, односно 
јавља се ризик по њихову безбедност, 
здравље и благостање на раду, а 
вредности чисте висине, површине и 
запремине по једном запосленом нису 
једнаке или веће од одговарајућих 
вредности наведених правилником. 

 

20.15. Просторије за одмор. 

Ради обезбеђивања безбедности и 
здравља запосленима који раде у 
радионицама и сличним радним 
просторима обезбеђене су приступачне 
просторије за одмор зависно од врсте 
послова и броја присутних запослених. 
Просторије за одмор довољно су велике и 
опремљене одговарајућим бројем столова 
и седишта са наслоном за довољан број 
запослених. У тим просторијама 
забрањено је пушење. 
Ако се просторије за одмор користе за 
узимање хране морају да имају 
умиваоник са топлом и хладном водом и 
обезбеђено проветравање. 

Ради обезбеђивања безбедности и 
здравља, запосленима који раде у 
радионицама и сличним радним 
просторима нису обезбеђене приступачне 
просторије за одмор зависно од врсте 
послова и броја присутних запослених. 
Просторије за одмор нису довољно 
велике и нису опремљене одговарајућим 
бројем столова и седишта са наслоном за 
довољан број запослених. У тим 
просторијама није забрањено пушење. 
Ако се просторије за одмор користе за 
узимање хране немају умиваоник са 
топлом и хладном водом и немају 
обезбеђено проветравање. 
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20.16. Санитарне просторије. 

Када околности то захтевају (нпр. опасне 
материје, влага, нечистоћа и сл.) обезбеђени 
су услови у којима се радна одећа чува на 
месту одвојено од личне одеће и ствари. 
Обезбеђени су одвојене гардеробе или 
одвојено коришћење гардероба за 
мушкарце и жене. 
За запослене је обезбеђен довољан број 
одговарајућих тушева, ако то захтева 
природа посла или из здравствених 
разлога, а нарочито за запослене који 
обављају послове при којима долази до 
прљања, квашења тела и одеће, знојења и 
појаве прашине, као и за запослене који 
раде са отровним, заразним или 
јонизујућим материјама и запослене који 
учествују у процесу прераде 
прехрамбених производа или израде 
стерилних материјала. Обезбеђени су 
одвојени тушеви или одвојено 
коришћење тушева за мушкарце и жене. 
У близини радних места, радних 
просторија, просторија за одмор, 
гардероба и просторија са тушевима, 
обезбеђене су посебне просторије са 
одговарајућим бројем тоалета и 
умиваоника. Обезбеђени су одвојени 
тоалети или одвојено коришћење тоалета 
за мушкарце и жене. 

Када околности то захтевају (нпр. опасне 
материје, влага, нечистоћа и сл.) нису обез-
беђени услови у којима се радна одећа чува 
на месту одвојено од личне одеће и ствари. 
Нису обезбеђени одвојене гардеробе или 
одвојено коришћење гардероба за 
мушкарце и жене. 
За запослене није обезбеђен довољан број 
одговарајућих тушева, ако то захтева 
природа посла или из здравствених 
разлога, а нарочито за запослене који 
обављају послове при којима долази до 
прљања, квашења тела и одеће, знојења и 
појаве прашине, као и за запослене који 
раде са отровним, заразним или 
јонизујућим материјама и запослене који 
учествују у процесу прераде 
прехрамбених производа или израде 
стерилних материјала. Нису обезбеђени 
одвојени тушеви или одвојено коришћење 
тушева за мушкарце и жене. 
У близини радних места, радних 
просторија, просторија за одмор, 
гардероба и просторија са тушевима, нису 
обезбеђене посебне просторије са 
одговарајућим бројем тоалета и 
умиваоника. Нису обезбеђени одвојени 
тоалети или одвојено коришћење тоалета 
за мушкарце и жене. 

 

20.17. Просторије за повремено загревање 
запослених. 

Просторије за повремено загревање 
запослених обезбеђене су за запослене 
који обављају послове у магацинима, 
складиштима, хладњачама или на 
отвореном простору, а њихова величина 
одређује се зависно од броја запослених 
који ће их истовремено користити. 
Температура ваздуха у просторијама за 
повремено загревање запослених није 
мања од 15ºC. 

Просторије за повремено загревање 
запослених нису обезбеђене за запослене 
који обављају послове у магацинима, 
складиштима, хладњачама или на 
отвореном простору. 
Температура ваздуха у просторијама за 
повремено загревање запослених је мања 
од 15ºC. 
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21. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ РАДУ СА ОПРЕМОМ ЗА РАД 

21.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
на опреми за рад. 

Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду а посебно: да се опрема 
за рад прегледава и проверава; да се 
опрема за рад користи у складу са 
наменом; да је опрема за рад одговарајућа 
за обављање послова или да је на 
правилан начин прилагођена за ту сврху; 
да се опрема за рад користи у складу са 
свим безбедносно – техничким подацима 
наведеним у документацији произвођача, 
односно испоручиоца. 
Применом мера безбедности и здравља на 
раду при коришћењу опреме за рад, ризик 
од настанка повреда и оштећења здравља 
за запослене отклоњен је или сведен на 
најмању могућу меру. 

Није обезбеђена примена мера 
безбедности и здравља на раду, а посебно: 
да се опрема за рад прегледава и 
проверава; да се опрема за рад користи у 
складу са наменом; да је опрема за рад 
одговарајућа за обављање послова или да 
је на правилан начин прилагођена за ту 
сврху; да се опрема за рад користи у 
складу са свим безбедносно – техничким 
подацима наведеним у документацији 
произвођача, односно испоручиоца. 
Применом мера безбедности и здравља на 
раду при коришћењу опреме за рад, ризик 
од настанка повреда и оштећења здравља 
за запослене није отклоњен или сведен на 
најмању могућу меру. 

 

21.2. Коришћење опреме за рад. 

Запослени који су руковаоци опреме за 
рад, упознати су са свим врстама ризика 
који се за њих могу појавити при 
коришћењу опреме за рад на радном 
месту и у радној околини: услове 
употребе опреме за рад; предвидиве 
неуобичајене ситуације и закључке који 
су добијени на основу искустава стечених 
при коришћењу опреме за рад. 
Постављено упутство за безбедан и здрав 
рад и за коришћење опреме за рад. 
Опрема за рад је монтирана, постављена 
и коришћена на такав начин да се смање 
ризици и по кориснике и друге запослене, 
тако што је обезбеђен довољан простор 
између покретних делова опреме за рад и 
непокретних или покретних делова у 
њеној околини и како би сви облици 
енергије и супстанце које се користе или 
које настају могли бити унети или 
уклоњени на безбедан начин. 
При коришћењу опреме за рад спроводе 

Запослени који су руковаоци опреме за 
рад, нису упознати са свим врстама 
ризика који се за њих могу појавити при 
коришћењу опреме за рад. 
Није постављено упутство за безбедан и 
здрав рад и за коришћење опреме за рад. 
Опрема за рад је монтирана, постављена и 
коришћена на такав начин да производи 
ризике и по кориснике и друге запослене, 
При коришћењу опреме за рад не 
спроводе се прописане мере за безбедан и 
здрав рад. 

 



55 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
се мере за безбедан и здрав рад утврђене 
прописима. 

21.3. Усаглашеност опреме за рад. 

За опрему за рад прибављено је на 
српском језику упутство за безбедан рад, 
употребу и одржавање, као и потврду да 
су на испорученој опреми за рад 
примењене прописане мере безбедности и 
здравља на раду. 
Купопродајним уговором обезбеђено је 
да увозник опреме за рад да гаранцију да 
опрема за рад одговара међународним 
конвенцијама, техничким прописима и 
прописаним мерама заштите, и од 
испоручиоца је прибављена прописана 
исправа која је преведена на српски језик. 

За опрему за рад није прибављено на 
српском језику упутство за безбедан рад, 
употребу и одржавање, као и потврда да 
су на испорученој опреми за рад 
примењене прописане мере безбедности и 
здравља на раду. 
Купопродајним уговором није обезбеђено 
да увозник опреме за рад да гаранцију да 
опрема за рад одговара међународним 
конвенцијама, техничким прописима и 
прописаним мерама заштите, и од испору-
чиоца није прибављена прописана испра-
ва која није преведена на српски језик. 

 

VI.  ПОСЕБНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ6 

22. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ РУЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ТЕРЕТА 

22.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
при ручном преношењу терета. 

Предузимају се одговарајуће 
организационе мере или се користе 
одговарајућа средства, а нарочито опрема 
за рад на механизовани погон да би 
избегао ручно преношење терета и 
процењени су сви фактори ризика при 
ручном преношењу терета. 
Предузете су одговарајуће организационе 
мере, користе се одговарајућа средства са 
циљем да се отклони или смањи ризик од 
настанка повреде или обољења. 

Не предузимају се одговарајуће 
организационе мере и не користе се 
одговарајућа средства, а нарочито опрема 
за рад на механизовани погон да би 
избегао ручно преношење терета и нису 
процењени сви фактори ризика при 
ручном преношењу терета. 
Предузете су одговарајуће организационе 
мере, користе се одговарајућа средства са 
циљем да се отклони или смањи ризик од 
настанка повреде или обољења. 

 

22.2. Ручно преношење терета. 

Запослени који врше ручно преношење 
терета, упознати су са свим врстама 
ризика који се за њих могу појавити при 
ручном преношењу терета и мерама 
безбедности и здравља на раду које 
морају применити при ручном 

Запослени који врше ручно преношење 
терета, нису упознати са: свим врстама 
ризика који се за њих могу појавити при 
ручном преношењу терета; као и са 
мерама безбедности и здравља на раду 
које се морају применити при ручном 

 

                                                 
6 Примењују се мере регулисане Правилником о безбедности и здравља на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18), а за мере које нису регулисане наведеним 
правилником, примењују се одредбе правилника којима се регулишу мере безбедности и здравља на раду у Републици Србији. 
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преношењу терета. 
Запослени су упознати а надлежни 
старешина предузима мере да се не 
прекораче дозвољене границе масе терета 
и кумулативне масе терета који могу да 
се подижу или носе. 
При ручном преношењу терета 
предузимају се мере за безбедан и здрав 
рад утврђене прописима.  

преношењу терета. 
Запослени нису упознати а надлежни 
старешина не предузима мере да се: не 
прекораче дозвољене границе масе терета 
и кумулативне масе терета који могу да се 
подижу или носе. 
При ручном преношењу терета не 
предузимају се мере за безбедан и здрав 
рад утврђене прописима. 

23. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ РАДУ СА ОПРЕМОМ ЗА РАД СА ЕКРАНИМА 

23.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
при коришћењу опреме за рад са екраном. 

Спроведе се организационе мере, односно 
запосленима су обезбеђене одговарајуће 
паузе или промена радних активности са 
циљем да се смање психофизиолошки 
напори који настају при коришћењу 
опреме за рад са екраном. 
Извршена је процена ризика од настанка 
оштећења чула вида и физичких и 
психофизиолошких оштећења здравља, 
евидентирани су и процењени сви 
фактори ризика који настају при 
коришћењу опрема за рад екраном, са 
циљем да се утврде начин и мере за 
отклањање или смањење тих ризика, 
узимајући у обзир додатни и/или 
комбиновани ефекат утврђених ризика. 
Обезбеђен је преглед вида и у случају 
потребе и циљни офталмолошки преглед, 
запосленим лицима која раде на опреми 
за рад са екранима најмање четири сата 
дневно. 

Не спроведе се организационе мере, 
односно запосленима нису обезбеђене 
одговарајуће паузе или промена радних 
активности са циљем да се смање 
психофизиолошки напори који настају 
при коришћењу опреме за рад екраном. 
Није извршена процена ризика, или је 
извршена са недостацима, од настанка 
оштећења чула вида и физичких и 
психофизиолошких оштећења здравља, 
нису евидентирани и процењени сви 
фактори ризика који настају при 
коришћењу опрема за рад екраном, са 
циљем да се утврде начин и мере за 
отклањање или смањење тих ризика, 
узимајући у обзир додатни и/или 
комбиновани ефекат утврђених ризика. 
Није обезбеђен преглед вида а у случају 
потребе и циљни офталмолошки преглед, 
запосленим лицима која раде на опреми 
за рад са екранима најмање четири сата 
дневно.  

 

23.2. Рад на опреми за рад са екраном. 

Запослени који ради на опреми за рад са 
екранима, упознати су са свим врстама 
ризика који се за њих могу појавити при 
коришћењу опреме за рад са екраном и 
мерама безбедности и здравља на раду 
које морају применити при коришћењу 

Запослени који ради на опреми за рад са 
екранима, упознати су са свим врстама 
ризика који се за њих могу појавити при 
коришћењу опреме за рад са екраном и 
мерама безбедности и здравља на раду 
које морају применити при коришћењу 
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опреме за рад са екранима. 
Екран, тастатура, ради сто и радна 
површина, радна столица, слободан 
простор, осветљење, рефлексија, бука, 
зрачење и микроклима, при коришћењу 
опреме за рад са екраном су у складу са 
прописима. 

опреме за рад са екранима. 
Екран, тастатура, ради сто и радна 
површина, радна столица, слободан 
простор, осветљење, рефлексија, бука, 
зрачење и микроклима, при коришћењу 
опреме за рад са екраном нису у складу са 
прописима. 

24. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РАДИОНИЦАМА ПРИ ОДРЖАВАЊУ ВОЗИЛА7 

24.1. Оправка возила. 

Оправке возила врше се на прописаном 
месту у радионицама или на другом 
месту где се примењују све прописане 
мере безбедности и здравља на раду. То 
место мора бити опремљено свим 
потребним уређајима и направама 
(каналима за преглед, дизалицама, 
сталковима за окретање, естакадама и 
сл.), алатима и другим средствима за 
извођење радова. 
За време оправке возила: мотор возила је 
ван погона; на управљачу је стављен 
натпис „Не пуштај мотор у рад људи 
раде”; возило је закочено ручном 
кочницом и стављене су кочионе направе 
(у случају рада на кочницама); на осовини 
скинутог точка стављен је сталак, а на 
суседном нескинутом точку сигурносни 
подметач; при скидању гибњева возило 
обезбеђено је од пада; возило са 
аутоматским истоварањем терета је 
обезбеђено од подизања и спуштања 
сандука, а испод сандука су стављени 
подметачи; при оправкама заваривањем 
на цистерни или резервоару возила за 
превоз лако запаљивих и експлозивних 
течности, оправка се врши тек кад се 
цистерна или резервоар испуни водом 

Оправке возила се не врше на прописаном 
месту у радионицама или на другом месту 
где се примењују све прописане мере 
безбедности и здравља на раду. 
Место на коме се врши оправка возила 
није опремљено свим потребним 
уређајима и направама (каналима за 
преглед, дизалицама, сталковима за 
окретање, естакадама и сл.), алатима и 
другим средствима за извођење радова. 
За време оправке возила не примењују се 
прописане мере безбедности и здравља на 
раду. 

 

                                                 
7 Примењују се мере регулисане Правилником о безбедности и здравља на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18), а за мере које нису регулисане наведеним 
правилником, примењују се одредбе правилника којима се регулишу мере безбедности и здравља на раду у Републици Србији. 
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или инертним гасом (CO2) а метално тело 
цистерне односно резервоара прописно 
уземљени; пре скидања мотора, мењача, 
хладњака, задњег и предњег моста или 
других делова возила који су саставни 
део система за расхлађивање или 
подмазивање возила, мора се претходно 
из њих испустити уље и вода у судове 
намењене за ту сврху. 
За време подизања возила помоћу уређаја 
са хидрауличним или електромеханичким 
погоном (дизалица), на дизалици је 
стављена таблица са натписом: „Не дирај 
– под возилом су људи”. 

24.2. Пуштање мотора возила у рад. 

Пре пуштања мотора возила у рад, ручица 
мењача ставља се у неутралан положај. 
Мотор се пушта у рад, по правилу, 
помоћу стартера. 
Ручно пуштање мотора у рад врши само 
возач или његов помоћник. Код ручног 
пуштања мотора у рад полуга покретача 
се окреће одоздо нагоре. Палац десне 
руке не обухвата полугу покретача већ је 
приљубљен уз кажипрст. 

Пре пуштање мотора возила у рад, ручица 
мењача није стављена у неутралан 
положај. Мотор се не пушта у рад, по 
правилу, помоћу стартера. 
Ручно пуштање мотора у рад врши лице 
које се затекло у радионици и које није 
стручно за одржавање возила. 

 

24.3. Испитивање кочница возила. 
Испитивање кочница врши се на за то 
намењеном уређају. 

Испитивање кочница врши се на 
небезбедан начин у кругу касарне – 
установе. 

 

24.4. Прање возила. 

Прање возила помоћу црева на отвореном 
простору врши се на месту довољно 
удаљеном од неизолованих проводника 
струје односно електричних уређаја под 
напоном, а ако је прање аутоматизовано 
електричне инсталације су херметички 
затворене. 
Степенице и подлога по којима се 
запослени креће при ручном прању 
возила имају храпаву површину. 
За време ручног прања возила, запослени 

Прање возила помоћу црева на отвореном 
простору врши се на месту које није 
довољно удаљено од неизолованих 
проводника струје односно електричних 
уређаја под напоном, а ако је прање 
аутоматизовано електричне инсталацију 
нису херметички затворене. 
Степенице и подлога по којима се 
запослени креће при ручном прању 
возила имају клизаву површину. 
За време ручног прања возила, запослени 
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је опремљен одговарајућим прописаним 
средствима и опремом за личну заштиту 
на раду. 
Ако се за прање делова возила користе 
раствори бензина или петролеја, места 
одређена за прање возила морају имати 
сталну вентилацију. 
На местима на којима се прање делова 
возила врши са запаљивим течностима, 
забрањено је пуштање и прилажење  
отвореним пламеном.  

није опремљен одговарајућим 
прописаним средствима и опремом за 
личну заштиту на раду. 
Ако се за прање делова возила користе 
раствори бензина или петролеја, места 
одређена за прање возила немају сталну 
вентилацију. 
На местима на којима се прање делова 
возила врши са запаљивим течностима, 
возило се пушта у рад и прилази се 
отвореним пламеном.  

24.5. Рад у акумулаторској станици. 

При преношењу или превожењу 
акумулатора предузете су мере заштите 
од проливања електролита. 
Запослени који припремају електролит 
опремљени су одговарајућим личним 
заштитним средствима, и посебно су 
оспособљени за припремање електролита 
и за указивање прве помоћи код 
опекотина задобијених од киселина или 
лужина. 
Посуде са електролитом пажљиво се 
преносе носиљкама или превозе 
колицима, уз помоћ два оспособљена 
запослена лица. За време преноса односно 
превоза, посуде су добро затворене. 
Пуњење и формирање акумулаторских 
батерија врши се у посебно опремљеним 
просторијама. 
Акумулаторске батерије постављене за 
пуњење и формирање  са напојном 
мрежом чврсто су спојене помоћу 
стезаљки за оловне напоне акумулатора 
са киселином или посебним наглавцима 
код акумулатора са лужином, ради 
спречавања варничења. 
У просторији за пуњење и формирање 
акумулаторских батерија забрањен је улаз 
са отвореним пламеном, вентилација је у 

При преношењу или превожењу 
акумулатора нису предузете мере заштите 
од проливања електролита. 
Запослени који припремају електролит 
нису опремљени одговарајућим личним 
заштитним средствима, и нису посебно 
оспособљени за припремање електролита 
и за указивање прве помоћи код 
опекотина задобијених од киселина или 
лужина. 
Посуде са електролитом се преносе ручно 
без носиљки или колица са отвореним 
приступом електролиту. 
Пуњење и формирање акумулаторских 
батерија вршити се у ненаменским 
просторијама. 
Акумулаторске батерије постављене за 
пуњење и формирање са напојном 
мрежом нису чврсто спојене помоћу 
стезаљки за оловне напоне акумулатора 
са киселином или посебним наглавцима 
код акумулатора са лужином, ради 
спречавања варничења. 
У просторији за пуњење и формирање 
акумулаторских батерија, вентилација 
није у исправном стању, електрични 
уређаји и инсталација за осветљење у 
просторији нису заштићени од 
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исправном стању, а електрични уређаји и 
инсталација за осветљење у просторији 
заштићени су од варничења. У 
просторији за пуњење и формирање 
акумулаторских батерија и у просторији 
за чување киселина, и лужина 
постављени су умиваоници и посуде са 
10% раствора соде или 5% раствора борне 
киселине, зависно од врсте електролита у 
акумулаторским батеријама. 
Примењују се и остале мере у складу са 
упутством за примену мера безбедности и 
здравља на раду, упутством за рад 
акумулаторске станице и других прописа. 

варничења. У просторији за пуњење и 
формирање акумулаторских батерија и у 
просторији за чување киселина, и лужина 
нису постављени умиваоници и посуде са 
10% раствора соде или 5% раствора борне 
киселине, зависно од врсте електролита у 
акумулаторским батеријама. 
Не примењују се у потпуности остале 
мере безбедности и здравља на раду у 
складу са упутством за примену мера 
безбедности и здравља на раду, упутством 
за рад акумулаторске станице и других 
прописа. 

24.6. Стављање и скидање пнеуматика. 

Пре скидања гума са наплатка, ваздух из 
унутрашње гуме се потпуно испусти. 
Скидање гума врши се одговарајућим 
алатом. 
Гуме се не постављају на зарђао, 
улубљен, напукао или храпав наплатак. 
Еластични прстен спољне гуме мора 
сигурно налегати у жлеб наплатка по 
целом свом обиму. 
Убацивање еластичног прстена спољне 
гуме у жлеб наплатка при пуњењу 
спољне гуме ваздухом врши се само за 
време прекида притицања ваздуха у гуму, 
док је притисак мали. 
Пуњење гуме на скинутом точку врши се 
само уз употребу заштитне ограде или 
решетке. 

Пре скидања гума са наплатка, ваздух из 
унутрашње гуме се не испушта. Скидање 
гума врши се импровизованим алатом. 
Гуме се постављају на зарђао, улубљен, 
напукао или храпав наплатак. 
Убацивање еластичног прстена спољне 
гуме у жлеб наплатка при пуњењу спољне 
гуме ваздухом врши се при притицању 
ваздуха у гуму. 
Пуњење гуме на скинутом точку врши се 
на небезбедном простору, који не штити 
запослена лица од механичких повреда. 

 

24.7. Ремонт и одржавање у заводу. 

При ремонту и одржавању у заводу, 
примењују се поред мера безбедности и 
здравља на раду прописаним упутствима 
и правилницима и друге мере 
безбедности и здравља на раду које су 
прописане технолошким поступком. 

При ремонту и одржавању у заводу, не 
примењују се поред мера безбедности и 
здравља на раду прописаним упутствима 
и правилницима и друге мере безбедности 
и здравља на раду које су прописане 
технолошким поступком. 
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25.  
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ УСЛЕД РИЗИКА ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ АТМОСФЕРА ПРИ РАДУ  

СА ЛАКОЗАПАЉИВИМ И ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМА 

25.1. Документ о заштити од експлозије. 

Приликом процене ризика од експлозије 
надлежни старешина донео је документ о 
заштити од експлозије. 
У документу о заштити од експлозије, 
поред осталог, наведено је да је ризик од 
експлозије утврђен и процењен, да ће све 
мере за безбедан и здрав рад утврђене у 
складу са прописом бити спроведене, који 
простор је класификован у одговарајуће 
зоне у складу са Класификацијом 
простора у којима се могу појавити 
експлозивне атмосфере, у којем простору 
ће се примењивати превентивне мере 
наведене у Прегледу превентивних мера 
за безбедан и здрав рад услед ризика од 
експлозивних атмосфера и критеријума за 
избор опреме за рад и заштитних система, 
да су радна места и опрема за рад, 
укључујући и уређаје за упозоравање, 
пројектовани, односно да се користе и 
одржавају тако да је омогућен безбедан и 
здрав рад и да се приликом коришћења 
опреме за рад примењују прописане 
превентивне мере за безбедан и здрав рад. 

За радна места и радне просторе у којима 
се могу појавити експлозивне атмосфере, 
није донет документ о заштити од 
експлозије. 
На основу процене ризика од експлозије, 
донет је документ о заштити од 
експлозије, који по обиму, садржају и 
квалитету не одговара стварном стању на 
угроженим радним местима и просторима 
и није у функцији превентивног деловања 
у области безбедности и здравља на раду, 
ради спречавања експлозија.  

 

25.2. Рад са нафтом и нафтним дериватима. 

Запослена лица у станицама за 
снабдевање горивом моторних возила 
обучени су за правилно руковање 
уређајима на станици и средствима за 
гашење пожара и упознати са осталим 
безбедносним мерама. 
При раду са погонским средствима 
(нафта и нафтни деривати) обезбеђује се 
да се концентрација пара у радној 
атмосфери одржава у дозвољеним 
границама. 
При раду са нафтом и нафтним 
дериватима, а посебно при извођењу 

Запослена лица у станицама за 
снабдевање горивом моторних возила 
нису обучени за правилно руковање 
уређајима на станици и средствима за 
гашење пожара и нису упознати са 
осталим безбедносним мерама. 
При раду са погонским средствима (нафта 
и нафтни деривати) не обезбеђује се да се 
концентрација пара у радној атмосфери 
одржава у дозвољеним границама. 
При раду са нафтом и нафтним 
дериватима, а посебно при извођењу 
радова у затвореним складишним 
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радова у затвореним складишним 
просторима (надземни и подземни 
резервоари, цистерне и сл.) поступа се на 
следећи начин: отвара се поклопац 
(отвора) ради обезбеђења природног 
проветравања; врши се мерење створене 
концентрације пара (гасова); обезбеђује 
се вештачко проветравање; врши се 
контролно мерење концентрације пара 
(гасова); почиње се са планираним 
радовима ако је концентрација пара у 
дозвољеним границама и перманентно се 
врши контрола концентрације пара 
(гасова) у току рада. При раду се користи 
посебан неварничећи алат и уређаји и 
опрема у противексплозивној заштити и 
антистатичка средства и опрема за личну 
заштиту на раду (одећа и обућа). 
Запосленим лицима који у току рада 
долазе у додир са нафтом и нафтним 
дериватима обезбеђују се средства за 
личну заштиту на раду ради заштите 
дисајних органа, тела, ногу, руку и главе. 
У простору за претакање и ускладиштење 
погонског горива предузимају се следеће 
мере безбедности и здравља на раду: на 
видним местима у зонама опасности 
постављене су ознаке забране; радове на 
електричним инсталацијама у зонама 
опасности врше се у складу са прописом 
о електричним постројењима на 
надземним местима угроженим од 
експлозивних смеша; возила која имају 
мотор са унутрашњим сагоревањем 
користе се са упаљеним мотором само 
ако на издувним цевима имају атестиран 
хватач варница; постављени су лако 
уочљиви натписи на почетку приступног 
пута односно приступног колосека: 
„Забрањено пушење и приступ отвореним 
пламеном”, „Незапосленима приступ 

просторима (надземни и подземни 
резервоари, цистерне и сл.) не поступа се 
према утврђеним мерама безбедности и 
здравља на раду. При раду се користи 
обичан алат, а уређаји и опрема није у 
противексплозивној заштити; средства и 
опрема за личну заштиту на раду (одећа и 
обућа) нису антистатичка. 
Запосленим лицима која у току рада 
долазе у додир са нафтом и нафтним 
дериватима не обезбеђују се средства за 
личну заштиту на раду ради заштите 
дисајних органа, тела, ногу, руку и главе. 
У простору за претакање и ускладиштење 
погонског горива не предузимају се мере 
безбедности и здравља на раду: на 
видним местима у зонама опасности нису 
постављене ознаке забране; радове на 
електричним инсталацијама у зонама 
опасности не врше се у складу са 
прописом о електричним постројењима 
на надземним местима угроженим од 
експлозивних смеша; возила која имају 
мотор са унутрашњим сагоревањем 
користе се са упаљеним мотором а на 
издувним цевима немају атестиран хватач 
варница; нису постављени лако уочљиви 
натписи на почетку приступног пута 
односно приступног колосека: 
„Забрањено пушење и приступ отвореним 
пламеном”, „Незапосленима приступ 
забрањен”, „Опасност од пожара и 
експлозије”, „Стоп – цистерна 
прикључена” и „Обавезна употреба алата 
који не варничи”. 
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забрањен”, „Опасност од пожара и 
експлозије”, „Стоп – цистерна 
прикључена” и „Обавезна употреба алата 
који не варничи”.  

25.3. Чишћење резервоара или судова за 
складиштење или превоз запаљивих течности. 

Запослена лица која врше чишћење 
резервоара или судова за складиштење 
или превоз запаљивих течности, обучена 
су за правилно руковање уређајима и 
средствима за гашење пожара и упозната 
су са осталим безбедносним мерама, 
односно процедурама које треба 
применити пре, у току и после завршетка 
чишћења. 
Рад у цистернама, резервоарима и другим 
судовима врши се као „рад у двоје” ради 
узајамног осматрања и обостране 
будности. 
Ако се за извршавање радова у 
резервоару или цистерни и слично 
ангажују два лица, једно лице се налази 
на отвору на којем је један крај конопца, а 
други крај конопца је причвршћен за 
опасач лица које је у резервоару или 
цистерни и слично. 
Ако се за извршавање радова ангажује 
више лица, ван резервоара или цистерне и 
слично мора се налазити најмање два 
лица која врше надзор над радом лица 
унутар резервоара или цистерне и слично 
и стално прате њихово понашање; у 
случају пада или необичног понашања 
лица унутар резервоара (безразложни 
смех, певање, љуљање попут пијанства и 
сл.) изводе односно извлаче то лице на 
безбедно место и указују му прву помоћ, 
при чему воде рачуна да не угрозе себе и 
друге у својој околини. 
При раду се користи посебан 
неварничећи алат и уређаји и опрема у 
противексплозивној заштити и 

Запослена лица која врше чишћење 
резервоара или судова за складиштење 
или превоз запаљивих течности, нису 
обучена за правилно руковање уређајима 
и средствима за гашење пожара и нису 
упозната са осталим безбедносним 
мерама, односно процедурама које треба 
применити пре, у току и после завршетка 
чишћења. 
Рад у цистернама, резервоарима и другим 
судовима не врши се као „рад у двоје” ради 
узајамног осматрања и обостране 
будности. 
Ако се за извршавање радова у 
резервоару или цистерни и слично 
ангажују два лица, једно лице се не 
налази на отвору на коме је један крај 
конопца, а други крај конопца није 
причвршћен за опасач лица које је у 
резервоару или цистерни и слично. 
Ако се за извршавање радова ангажује 
више лица, ван резервоара или цистерне и 
слично не налазе се најмање два лица која 
врше надзор над радом лица унутар 
резервоара или цистерне и слично и 
стално прате њихово понашање; у случају 
пада или необичног понашања лица 
унутар резервоара (безразложни смех, 
певање, љуљање попут пијанства и сл.) 
изводе односно извлаче то лице на 
безбедно место и указују му прву помоћ, 
при чему воде рачуна да не угрозе себе и 
друге у својој околини. 
При раду се не користи посебан 
неварничећи алат и не користе се уређаји 
и опрема у противексплозивној заштити и 
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антистатичка средства и опрема за личну 
заштиту на раду (одећа и обућа). 
При чишћењу резервоара или судова за 
складиштење или превоз запаљивих 
течности, примењују се све прописане 
мере заштите. 

не користе се антистатичка средства и 
опрема за личну заштиту на раду (одећа и 
обућа). 
При чишћењу резервоара или судова за 
складиштење или превоз запаљивих 
течности, не примењују се све прописане 
мере заштите. 

26.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ЕКСПЛОЗИВА И БАРУТА 
(ОПАСНИХ МАТЕРИЈА И ПИРОТЕХНИЧКИХ СМЕША) 

26.1. Елаборат о технолошком поступку. 

За сваку производњу опасних материја 
или за сваки део производње који чини 
технолошку целину, који обухватају 
опасне материје израђен је елаборат о 
технолошком поступку. 
Елаборат о технолошком поступку 
садржи све прописане елементе. 

За сваку производњу опасних материја 
или за сваки део производње који чини 
технолошку целину, који обухватају 
опасне материје није израђен елаборат о 
технолошком поступку. 
Елаборат о технолошком поступку не 
садржи све прописане елементе. 

 

26.2. Радни пропис за производњу опасних 
материја. 

За сваку производњу опасних материја 
или за сваки део производње који чини 
технолошку целину, који обухватају 
опасне материје израђен је радни пропис. 
Радни пропис може бити и комбиновани 
за више операција и мора да се 
недвосмислено и јасно пропишу и опишу 
радње и услови у којима се врши, 
одговорност сваког појединог извршиоца 
за њихов правилан ток, техничка упутства 
за употребу и руковање примењеним 
машинама, апаратима, инструментима и 
средствима за производњу уопште, 
дозвољеним и недозвољеним 
интервенцијама и реглажи на средствима 
за производњу у току производње, 
условима који морају да се остваре да би 
се извршиле поједине интервенције које 
нису дозвољене у регуларном току 
производње, контрола тока радње на коју 
се пропис односи, са надзором над 
објектом у целини и повезивањем са 
претходном и наредном операцијом; 

Није израђен радни пропис за производњу 
опасних материја. 
Радни пропис је израђен са већим 
недостацима и не садржи све прописане 
елементе. 
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техничке услове за сировине, материјале, 
полупроизводе, који се користе у 
производњи и за готове производе. 

26.3. Пропис о безбедности и здрављу на раду при 
производњи опасних материја. 

За сваки погон и технолошки поступак, 
објект, односно производну фазу, 
операцију и радно место, уз радне 
прописе или у њиховом саставу а у 
посебном поглављу, донети су технички 
прописи о безбедности и здрављу на раду. 
У овим прописима одређени су конкретни 
услови за безбедно вршење прописаних 
производних операција, врста средстава и 
опреме личне заштите и услова и начин 
њихове употребе, као и одговорност за 
остваривање прописаних услова и мера. 
Посебно су прецизиране мере и поступак 
за случајеве одступања од нормалних – 
прописаних услова рада. У овим 
прописима наведене су дозвољене 
количине опасне материје и дозвољени 
број радника за односни објект или његов 
део. 

Није израђен пропис о безбедности и 
здрављу на ради за производњу опасних 
материја. 
Пропис о безбедности и здрављу на раду 
при производњи опасних материја 
израђен је са већим недостацима, не 
садржи све прописане елементе и није у 
функцији превентивног деловања. 

 

26.4. Дозвољена количина опасне материје у 
просторији. 

Утврђена је дозвољена количина опасне 
материје у просторији и исписана је на 
улазним вратима просторије или у самој 
просторији на видном месту. 

Није утврђена дозвољена количина 
опасне материје у просторији. 
Није исписана на улазним вратима 
просторије или у самој просторији на 
видном месту дозвољена количина опасне 
материје у просторији. 
Утврђена дозвољена количина опасне 
материје у просторији није извршена у 
складу са прописима и прихваћеном 
методологијом. 

 

26.5. Дозвољен број лица у просторији. 

Утврђен је дозвољени број лица у 
просторији и исто је исписано на улазним 
вратима просторије или у самој 
просторији на видном месту. 

Није утврђен дозвољен број лица у 
просторији. 
Није исписан на улазним вратима 
просторије или у самој просторији на 
видном месту дозвољен број лица у 
просторији. 
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Утврђен дозвољен број лица у просторији 
није извршен у складу са прихваћеном 
методологијом. 

26.6. Сигурна удаљеност објеката. 

Одређена је сигурна минимална 
удаљеност између објеката у складу са 
прописом о заштити на раду при изради 
експлозива и барута и манипулисању 
експлозивима и барутима. 
Сигурна минимална удаљеност између 
објеката испоштована је на лицу места. 

Није одређена сигурна минимална 
удаљеност између објеката у складу са 
прописом о заштити на раду при изради 
експлозива и барута и манипулисању 
експлозивима и барутима. 
Сигурна минимална удаљеност између 
објеката није испоштована на лицу места. 

 

26.7. Круг опасног погона. 
Круг опасног погона обезбеђен је 
спољном и унутрашњом оградом, која 
задовољава прописане услове. 

Круг опасног погона није обезбеђен 
спољном и унутрашњом оградом, која 
задовољава прописане услове. 

 

26.8. Опасни објекти – зграде и заштитни насипи – 
зидови. 

Конструкција, дебљина зидова, прилази и 
улази, ходници и тунели, излазна врата, 
нужни излаз, прозори и радне просторије, 
под, канали, кровна конструкција и 
тротоар опасног објекта и заштитни 
насип, задовољава прописане услове. 

Конструкција, дебљина зидова, прилази и 
улази, ходници и тунели, излазна врата, 
нужни излаз, прозори и радне просторије, 
под, канали, кровна конструкција и 
тротоар опасног објекта и заштитни 
насип, не задовољавају прописане услове. 

 

26.9. 

Инсталације за грејање и проветравање и 
инсталације електричног осветљења и 
моторног погона, електричне разводне 
батерије и постројења, громобранска 
инсталација. 

Опасни објекти греју се топлом водом, 
воденом паром или топлим ваздухом. 
Проветравање опасног објекта изведено 
је природно или вештачко. Уколико је 
проветравање вештачко, конструкција 
уређаја за проветравање је таква да се 
спречава гомилање опасног материјала у 
њему и исти је изведен од материјала који 
не варничи. 
Искључење напајања опасног објекта је 
изведено тако да се може искључити 
помоћу прекидача на једној тачки или 
више тачака удаљених од објекта. 
Све електричне инсталације, светиљке, 
уређаји и опрема, као и преносне 
акумулаторске светиљке изведене су у 
противексплозивној „Ех” заштити 
одговарајућег степена заштите. 

Инсталације за грејање и проветравање и 
инсталације електричног осветљења и 
моторног погона, електричне разводне 
батерије и постројења, громобранска 
инсталација не задовољавају прописане 
услове. 
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На свим опасним објектима изведена је 
громобранска инсталација која се редовно 
прегледа и у исправном је стању. 
Инсталације задовољавају прописане 
услове. 

26.10. Погонске радне машине и уређаји и 
транспортна средства. 

Погонске радне машине и уређаји 
изведени су у противексплозивној „Ех” 
заштити одговарајућег степена заштите. 
Радне машине на којима постоји опасност 
да дође до експлозија, заштићене су 
штитовима или преградним зидовима, а 
контролни инструменти, прекидачи и други 
уређаји налазе се на сигурном месту. 
Сушнице су изведене стабилно, имају 
инструмента за контролу рада а орган за 
подешавање термостата мора бити на 
одговарајући начин обезбеђен од 
могућности неовлашћеног померања. 
Судови за међуфазни транспорт опасних 
материјала израђени су од материјала 
који не варничи и са њом не ствара 
опасна једињења. 
Електро-каре које транспортују 
неупаковане опасне материје могу се 
користити само као вучна возила. 
За унутрашњи транспорт користе се само 
таква возила која не могу да изазову 
паљење опасних материја. 
Погонске радне машине и уређаји и 
транспортна средства изведени су у 
складу са прописима. 

Погонске радне машине и уређаји нису 
изведени у противексплозивној „Ех” 
заштити одговарајућег степена заштите. 
Радне машине на којима постоји опасност 
да дође до експлозија, нису заштићене 
штитовима или преградним зидовима, а 
контролни инструменти, прекидачи и 
други уређаји налазе се на угроженом 
месту. 
Сушнице нису изведене стабилно, немају 
инструмента за контролу рада а орган за 
подешавање термостата није обезбеђен од 
могућности неовлашћеног померања. 
Судови за међуфазни транспорт опасних 
материјала израђени су од материјала 
који не одговара прописима. 
Електро-каре које транспортују 
неупаковане опасне материје користе се 
за транспорт. 
За унутрашњи транспорт користе се 
возила која могу да изазову паљење 
опасних материја. 
Погонске радне машине и уређаји и 
транспортна средства нису изведени у 
складу са прописима. 

 

26.11. Средства везе и сигнализација. 

Опасни објекти су међусобно повезани 
сигурносним средствима везе (телефон, 
интерфон, телевизијске камере и др.). 
Са одређених тачака у опасном погону 
изведен је уређај за давање сигнала 
ватрогасној јединици. 

Опасни објекти нису међусобно повезани 
сигурносним средствима везе (телефон, 
интерфон, телевизијске камере и др.), или 
су наведена средства неисправна. 
Није изведен уређај за давање сигнала 
ватрогасној јединици из опасних погона. 
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26.12. Заштита од статичког електрицитета. 

Изведена је заштита од статичког 
електрицитета неком од прихваћених 
метода. 
Све машине, апарати и уређаји су 
уземљени, цевоводи на саставима су 
премошћени и уземљени, изведен је 
електропроводан под, а отпор мерен 
између електроде постављене на месту на 
поду и земљи не сме бити већи од 106 Ω и 
мерење се врши на сваких шест месеци. 
Мерење статичког електрицитета врши се 
на радним местима у опасним објектима 
најмање једном месечно, према 
технолошком поступку. 
Мере заштите од статичког 
електрицитета спроводе се у складу са 
прописима. 

Није изведена заштита од статичког 
електрицитета. 
Машине, апарати и уређаји нису 
уземљени или су уземљени лошом везом, 
цевоводи на саставима нису премошћени 
и уземљени, или су премошћени и 
уземљени лошом везом, није изведен или 
је изведен електропроводан под, а отпор 
је већи од 106 Ω и мерење се не врши на 
сваких шест месеци. 
Мерење статичког електрицитета не врши 
се на радним местима у опасним 
објектима најмање једном месечно, према 
технолошком поступку. 
Мере заштите од статичког електрицитета 
не спроводе се у складу са прописима. 

 

26.13. Опитне станице, стрелишта и пробни 
ходници. 

Опитне станице за испитивање 
експлозивних материја (минерско-
техничка испитивања) налазе се на 
сигурној удаљености од производних и 
других објеката, али не ближе од 200 m 
од најближег опасног објекта. 
Земљиште на коме се налази опитна 
станица ограђено је, да би се спречио 
улазак лицима која нису запослена у 
односном рејону. Пролазак кроз то 
земљиште организован је тако да се 
омогућује улазак само запосленим 
лицима. 
Поред наведеног мере безбедности и 
здравља на раду за опитне станице, 
стрелишта и пробне ходнике спроводе се 
у складу са прописима. 

Опитне станице за испитивање 
експлозивних материја (минерско-
техничка испитивања) налазе се  на 
удаљености од производних и других 
објеката, ближе од 200 m од најближег 
опасног објекта. 
Земљиште на коме се налази опитна 
станица није ограђено, да би се спречио 
улазак лицима која нису запослена у 
односном рејону. 
Поред наведеног мере безбедности и 
здравља на раду за опитне станице, 
стрелишта и пробне ходнике не спроводе 
се у складу са прописима. 

 

26.14. Хемијске лабораторије. 

Зграда погонске односно фабричке 
лабораторије за испитивање опасних 
материја лоцирана је у круг опасног 
погона. 

Просторије уређаји и апарати у хемијским 
лабораторијама не одговарају прописаним 
условима. 
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Просторије, уређаји и апарати одговарају 
прописаним условима.  

26.15. Места за уништавање опасних материја. 

Простор на коме се врши уништавање 
ограђен је и одговарајуће је величине, 
зависно од начина уништавања и од 
количине и врсте материје која се уништава. 
Простор је довољно удаљен од најближих 
објеката, тако да су они обезбеђени од 
штетног дејства ваздушног ударног таласа, 
летећих парчади, звучних и сеизмичких 
ефеката и отровних гасова и испарења. 
Простор на коме се врши уништавање 
обезбеђен је од преношења и ширења 
пламена. У близини су постављена 
средства за гашење пожара, као и за 
заклон, које користе радници за време 
уништавања. 

Простор на коме се врши уништавање 
није ограђен и није одговарајуће 
величине. 
Простор није довољно удаљен од 
најближих објеката, тако да они нису 
обезбеђени од штетног дејства ваздушног 
ударног таласа, летећих парчади, звучних 
и сеизмичких ефеката и отровних гасова и 
испарења. 
Простор на коме се врши уништавање 
није обезбеђен од преношења и ширења 
пламена. У близини нису постављена 
средства за гашење пожара, као и за 
заклон, које користе радници за време 
уништавања. 

 

26.16. Техникуми за опасне материје. 

Зграде објеката у којима се врше 
полуиндустријски опити за технолошке 
процесе и операције у саставу 
технологије експлозивних материја 
(техникуми), као и инсталације, оруђа за 
производњу, средства за заштиту и 
средства за рад у тим објектима 
одговарају прописаним захтевима.  

Зграде објеката у којима се врше 
полуиндустријски опити за технолошке 
процесе и операције у саставу технологије 
експлозивних материја (техникуми), као и 
инсталације, оруђа за производњу, 
средства за заштиту и средства за рад у 
тим објектима не одговарају прописаним 
захтевима. 

 

26.17. Приручни, међуфазни и главни магацини. 

У магацинима се налази прописана 
дозвољена количина опасних материја, 
које су правилно сложене и разврстане, 
односно чувају се према 
компатибилностима. 
Стање магацина је у складу са прописима 
и омогућава безбедно чување и 
манипулацију са опасним материјама. 
У приручном међуфазном и главном 
магацину примењују се прописане мере 
безбедности и здравља на раду у складу 
са прописима. 

У магацинима се налази већа количина 
опасних материја од максимално 
дозвољене, односно не чувају се према 
компатибилностима, већ су измешане у 
истим просторијама магацина па 
представљају опасност од пожара и 
експлозије. 
Стање магацина није на задовољавајућем 
нивоу. 
У приручном међуфазном и главном 
магацину не примењују се све прописане 
мере безбедности и здравља на раду у 
складу са прописима. 
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26.18. Комуникације. 

Путеви намењени за унутрашњи 
транспорт опасних материја имају тврду, 
глатку али не клизаву површину, која не 
ствара прашину и не дроби се при 
нормалном коришћењу за транспорт. Пут 
је широк за мимоилажење, зависно од 
примењених транспортних средстава. На 
путевима се примењују све прописане 
мере. 

Путеви намењени за унутрашњи 
транспорт опасних материја немају тврду, 
глатку и не клизаву површину, која не 
ствара прашину и не дроби се при 
нормалном коришћењу за транспорт. Пут 
није широк за мимоилажење, зависно од 
примењених транспортних средстава. На 
путевима се не примењују све прописане 
мере. 

 

26.19. Средства и опрема за личну заштиту на раду. 

Запосленим лицима обезбеђена су 
одговарајућа антистатик одећа и обућа и 
памучни доњи веш који се свакодневно 
користи при раду. 
Одела се лако скидају, и дугмета нису од 
метала односно целулоида. 
Одржавање и прање заштитних радних 
одела која долазе у додир са опасним 
материјама, врши се у кругу организације 
која производи опасне материје. 
Изношење контаминираних одела из 
круга организације строго је забрањено. 
Средства и опрема за личну заштиту на 
раду, одређена су у складу са домаћим 
или међународним стандардима из 
области производње опасних материја, и 
прилагођена су раду са појединим 
технолошким поступцима ради заштите 
запосленог лица од свих опасности и 
штетности које проистичу из опасних 
технолошких поступака. 

Запосленим лицима нису обезбеђена 
одговарајућа антистатик одећа и обућа и 
памучни доњи веш. 
Одела се лако не скидају, и дугмета су од 
метала односно целулоида. 
Одржавање и прање заштитних радних 
одела која долазе у додир са опасним 
материјама, не врши се у кругу 
организације која производи опасне 
материје. Изношење контаминираних 
одела из круга организације није 
забрањено. 
Средства и опрема за личну заштиту на 
раду, нису одређена у складу са домаћим 
или међународним стандардима из 
области производње опасних материја, и 
нису прилагођена раду са појединим 
технолошким поступцима ради заштите 
запосленог лица од свих опасности и 
штетности које проистичу из опасних 
технолошких поступака. 

 

26.20. Средства и опрема за гашење пожара. 

Сваки опасан погон има одговарајућа 
средства и опрему за гашење пожара у 
складу са пројектом заштите од пожара и 
одржава се у исправном стању. 

Опасан погон нема одговарајућа, или 
нема у одговарајућој количини, средства 
и опрему за гашење пожара у складу са 
пројектом заштите од пожара и не 
одржава се у исправном стању. 

 

26.21. Поступак пре почетка рада. 
Пре уласка у опасни део погона и опасне 
објекте, облачи се прописана заштитна – 
радна обућа и одећа и проверава се 

Пре уласка у опасни део погона и опасне 
објекте, не облачи се прописана заштитна 
– радна обућа и одећа и не проверава се 
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исправност прописаних средстава личне 
заштите. Рад без исправних прописаних 
средстава заштите и заштитне обуће и 
одеће забрањен је. 
Примопредаја радне смене врши се на 
радном месту. Приликом примопредаје 
запослена лица се упознају са стањем 
средстава за производњу и са 
производњом у току, и податке уписују у 
дневник рада. 

исправност свих прописаних средстава 
личне заштите. 
Примопредаја радне смене не врши се на 
радном месту. Приликом примопредаје 
запослена лица се упознају са стањем 
средстава за производњу и са 
производњом у току, а податке не уписују 
у дневник рада. 

26.22. Поступак у току рада и поступак по 
завршетку рада. 

У току рада и по завршетку рада, свако 
запослено лице врши само оне радње које 
су прописане за његово радно место, 
примењујући све поступке прописане 
одредбама радних прописа. 
По завршетку рада обавезно се чисти 
радно место и уклањају се опасне 
материје. Радно место се не напушта без 
извршене примопредаје. 
Поступак у току рада усклађен је са 
одредбама радних прописа. 

У току рада и по завршетку рада, 
запослено лице не врши оне радње које су 
прописане за његово радно место 
одредбама радних прописа. 
По завршетку рада не чисти се радно 
место и не уклањају се опасне материје. 
Радно место се напушта без извршене 
примопредаје. 
Поступак у току рада није усклађен са 
одредбама радних прописа. 

 

26.23. Преглед и одржавање средстава за рад. 

Сви радови на поправкама и 
реконструкцијама и грађевински и 
монтажни радови у кругу опасних погона 
изводе се по посебном писмено 
утврђеном режиму који води рачуна о 
сигурности на раду, а под контролом 
стручних органа. 
За сваку интервенцију у погледу 
средстава за производњу, која није 
предвиђена радним прописима, издаје се 
одговарајући писмени налог који садржи 
услове и време за вршење интервенције, 
као и име лица одговорног за контролу и 
синхронизацију рада са радом опасног 
погона. 
У сваком објекту у опасном погону постоји 
књига Дневник контроле и одржавања 
средстава за рад, у којој одговорно лице 

Сви радови на поправкама и 
реконструкцијама и грађевински и 
монтажни радови у кругу опасних погона 
изводе се без посебног писменог налога. 
За сваку интервенцију у погледу 
средстава за производњу, која није 
предвиђена радним прописима, не издаје 
се одговарајући писмени налог који 
садржи услове и време за вршење 
интервенције, као и име лица одговорног 
за контролу и синхронизацију рада са 
радом опасног погона. 
У сваком објекту у опасном погону не 
постоји књига Дневник контроле и 
одржавања средстава за рад, у којој 
одговорно лице објекта региструје 
запажања и недостатке, а лица која врше 
оправке и прегледе убележавају податке о 
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објекта региструје запажања и недостатке, а 
лица која врше оправке и прегледе 
убележавају податке о извршеним 
оправкама односно прегледима. 
Ниједна поправка, замена, 
реконструкција, нова инвестиција и 
слично на средствима за производњу не 
изводи се пре него што одговорни 
руководилац опасног погона не да 
писмену сагласност за то уписом у књигу 
Дневник контроле и одржавања средстава 
за рад или у одговарајући радни налог.  

извршеним оправкама односно 
прегледима. 
Поправка, замена, реконструкција, нова 
инвестиција и слично на средствима за 
производњу изводи се пре него што 
одговорни руководилац опасног погона 
да писмену сагласност за то уписом у 
књигу Дневник контроле и одржавања 
средстава за рад или у одговарајући радни 
налог. 

26.24. 
Посебне мере безбедности и здравља на раду 
при производњи разних врста опасних 
материја. 

Посебне мере безбедности и здравља на 
раду при производњи разних врста 
опасних материја, спроводе се у складу са 
прописима. 

Посебне мере безбедности и здравља на 
раду при производњи разних врста 
опасних материја, не спроводе се у складу 
са прописима. 

 

27.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ КОРИШЋЕЊУ УРЕЂАЈА У КОЈИМА СЕ НАНОСЕ И СУШЕ ПРЕМАЗНА СРЕДСТВА  
(ЛАКИРНИЦЕ – ФАРБАРЕ) 

27.1. Локација простора или просторије лакирнице. 

Просторија лакирнице, постављена је у 
посебно изграђене приземне објекте 
удаљене од других објеката најмање 5 m 
и са приступном саобраћајницом која се 
може користити као пожарни пут. Ако 
објект лакирнице има прозоре на зиду 
према суседном објекту, удаљеност од 
других објеката износи најмање 7 m. 
Просторија лакирнице која је постављена 
у грађевински објекат који садржи и 
друге технолошке процесе, приступачна 
је споља, а од осталих просторија 
одвојена је зидовима отпорним према 
пожару најмање 3 h.  

Просторија лакирнице, постављена је у 
посебно изграђене приземне објекте који 
нису удаљени од других објеката најмање 
5 m и нема приступ саобраћајницом која 
се може користити као пожарни пут. Ако 
објект лакирнице има прозоре на зиду 
према суседном објекту, удаљеност од 
других објеката износи мање од 7 m. 
Просторија лакирнице која је постављена 
у грађевински објекат који садржи и 
друге технолошке процесе, није 
приступачна споља, а од осталих 
просторија није одвојена зидовима 
отпорним према пожару најмање 3 h. 

 

27.2. Конструкционе карактеристике простора или 
просторије лакирнице. 

Носећа конструкција мора бити у складу 
са пројектном документацијом. 
Под простора или просторије лакирнице 
је гладак, израђен је од негоривог 
материјала и у зонама опасности проводи 
статички електрицитет. 

Објекат лакирнице није изграђен на 
основу пројектне документације и нису 
прибављене дозволе за употребу објекта. 
Под простора или просторије лакирнице 
није гладак, није израђен од негоривог 
материјала и у зонама опасности не 
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Простор или просторија лакирнице има 
најмање двоја врата, која се отварају 
према споља. Ако се врата налазе у зони 
опасности, при отварању и затварању не 
смеју стварати варнице.  

проводи статички електрицитет. 
Простор или просторија лакирнице нема 
најмање двоја врата, која се отварају 
према споља, и нису обезбеђена од 
варничења. 

27.3. Грејање и вентилација у простору или 
просторији лакирнице.  

За загревање простора или просторије 
лакирнице користи се само индиректни 
системи загревања, чији се уређаји за 
производњу топлоте налазе ван зоне 
опасности. 
Простор или просторија лакирнице имају 
систем за принудно одсисавање ваздуха, 
изведен у комбинацији локалне и опште 
вентилације. 
Локална вентилација постављена је на сва 
места на којима је могуће издвајање пара 
растварача. 
Општом вентилацијом проветрава се цео 
простор или просторија лакирнице.  

За загревање простора или просторије 
лакирнице користи се директан систем 
загревања, чији се уређаји за производњу 
топлоте налазе у зони опасности. 
Простор или просторија лакирнице 
немају систем за принудно одсисавање 
ваздуха, који није изведен у комбинацији 
локалне и опште вентилације. 
Локална вентилација није постављена на 
сва места на којима је могуће издвајање 
пара растварача. 
Општом вентилацијом не проветрава се 
цео простор или просторија лакирнице. 

 

27.4. Електрична инсталација у простору или 
просторији лакирнице. 

Електричне инсталације у простору или 
просторији лакирнице, као и на уређајима 
постројења лакирнице, ако се налазе у 
зонама опасности, изведене су тако да се 
обезбеди противексплозивна заштита. 
Ручне светиљке које се употребљавају за 
време чишћења и одржавања уређаја 
изведене су тако да се обезбеди 
противексплозивна заштита.  

Електричне инсталације у простору или 
просторији лакирнице, као и на уређајима 
постројења лакирнице, ако се налазе у 
зонама опасности, није изведена у 
противексплозивној заштити, или је 
противексплозивна заштита нарушена. 
Ручне светиљке које се употребљавају за 
време чишћења и одржавања уређаја нису 
изведене у противексплозивној заштити. 

 

27.5. 
Посебне мере безбедности и здравља на раду 
при коришћењу уређаја у којима се суше и 
наносе премазна средства. 

Посебне мере безбедности и здравља на 
раду при коришћењу уређаја у којима се 
суше и наносе премазна средства, 
спроводе се у складу са прописима. 

Посебне мере безбедности и здравља на 
раду при коришћењу уређаја у којима се 
суше и наносе премазна средства, не 
спроводе се у складу са прописима. 

 

28.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ХЕМИЈСКИХ МАТЕРИЈА И ПРИ ИЗЛАГАЊУ КАРЦИНОГЕНИМА И МУТАГЕНИМА 

28.1. 
Примена мера безбедности и здравља на раду 
при коришћењу хемијских материја и при 
излагању карциногенима и мутагенима. 

У процени ризика, утврђено је присуство 
хемијских материја на радном месту и 
процењен је ризик по безбедност и 

У процени ризика, није утврђено 
присуство хемијских материја на радном 
месту и није процењен ризик по 
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здравље запослених лица који се јавља 
услед присуства хемијских материја, 
карциногена и мутагена на радном месту. 
Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду, а посебно: заменом 
опасних материја мање опасним; 
пројектовањем одговарајућих процеса 
рада и техничке контроле, као и употребу 
одговарајуће опреме и материјала, како 
би се избегло или у највећој могућој мери 
смањило ослобађање опасних хемијских 
материја; примена колективних мера 
безбедности и здравља на раду на извору 
ризика; где изложеност не може бити 
спречена другим средствима, примењују 
се појединачне мере за безбедност и 
здравље на раду, укључујући и средства и 
опрему за личну заштиту на раду; спречава 
се присуство опасних концентрација 
запаљивих супстанци или опасних 
количина нестабилних супстанци на радном 
месту, или где природа посла то не 
дозвољава избегавање присуства извора 
паљења који могу да изазову пожар и 
експлозију, или неповољне услове који 
могу да доведу до штетних физичких 
ефеката хемијски нестабилних супстанци 
или смеша супстанци и ублажавањем 
штетних утицаја по здравље и безбедност 
запослених у случају пожара или експлозије 
узрокованих паљењем запаљивих 
супстанци, или штетних физичких утицаја 
хемијски нестабилних супстанци или смеша 
супстанци. 
Применом прописаних мера безбедности 
и здравља на раду при коришћењу 
хемијских материја и при излагању 
карциногенима и мутагенима, ризик од 
настанка повреда и оштећења здравља за 
запослене отклоњен је или сведен на 
најмању могућу меру. 

безбедност и здравље запослених лица 
који се јавља услед присуства хемијских 
материја, карциногена и мутагена, и ако је 
њихово присуство контролом – 
инспекцијским надзором утврђено на 
радном месту. 
Није обезбеђена примена мера 
безбедности и здравља на раду у складу 
са прописима. 
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28.2. Коришћење хемијских материја, карциногена 
и мутагена. 

Запослени који користе хемијске 
материје, карциногене и мутагене, 
упознати су са свим врстама ризика који 
се за њих могу појавити на радном месту 
и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду. 
Запослени користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
На радним местима обезбеђен је 
безбедносни лист за хемијске материја 
које се користе, и запослена лица су 
упозната са садржајем безбедносног 
листа, и означена су прописаним 
ознакама. 
При коришћењу хемијске материје, 
карциногене и мутагене спроводе се мере 
за безбедан и здрав рад утврђене 
прописима. 

Запослени који користе хемијске 
материје, карциногене и мутагене, нису 
упознати са свим врстама ризика који се 
за њих могу појавити на радном месту и у 
радној околини. 
Запослени не користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
На радним местима није обезбеђен 
безбедносни лист за хемијске материја 
које се користе, и запослена лица нису 
упозната са садржајем безбедносног 
листа, и нису означена прописаним 
ознакама. 
При коришћењу хемијске материје, 
карциногене и мутагене не спроводе се 
мере за безбедан и здрав рад утврђене 
прописима. 

 

29.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ИЗЛАГАЊУ БИОЛОШКИМ ШТЕТНОСТИМА 

29.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
при излагању биолошким штетностима. 

У процени ризика, утврђено је присуство 
биолошких штетности на радном месту и 
процењен је ризик по безбедност и 
здравље запослених лица. Избегава се 
обављање послова при којима постоји 
могућност излагања запослених опасним 
биолошким штетностима, уколико 
природа послова то дозвољава. 
Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду а посебно: запослени 
не конзумирају храну или течност у 
радном простору у којем постоји ризик од 
контаминације биолошким штетностима; 
обезбеђена је одговарајућа заштитна 
одећа или друга одговарајућа средства и 
опрема за личну заштиту на раду; 
запосленима су обезбеђене одговарајуће 
просторије са тушевима и умиваоницима 
у којима се налазе антисептична средства 

У процени ризика, није утврђено 
присуство биолошких штетности на 
радном месту, није процењен ризик по 
безбедност и здравље запослених лица. 
Није обезбеђена примена прописаних 
мера безбедности и здравља на раду. 
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за прање очију и/или коже; детаљно су 
одређени поступци за узимање, руковање 
и обраду узорака људског и животињског 
порекла; примењују се и остале 
прописане мере. 

29.2. Рад на радним местима на којима се јављају 
биолошке штетности. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен утицају биолошких 
штетности, упознат је са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини и са мерама 
безбедности и здравља на раду. 
Радна места су прописно обележена 
пиктограмом за биолошке штетности, као 
и осталим потребним ознакама. 
Запослени користи сву колективну опрему 
и лична заштитна средства на раду. 
При раду на радним местима на којима се 
јављају биолошке штетности запослено 
лице спроводи мере безбедности и 
здравља на раду: лабораторије у којима се 
обављају послови који укључују 
руковање биолошким штетностима групе 
два, три или четири у истраживачке, 
развојне, образовне, односно 
дијагностичке сврхе, обезбеђују мере 
изоловања у складу са мерама и нивоима 
изоловања, како би се ризик од инфекције 
смањио на најмању могућу меру; за 
биолошке штетности групе два – четири 
рад се обавља само у радном простору 
који одговара најмање нивоу два до 
четири биолошког изоловања. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен утицају биолошких 
штетности, није упознат са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини и није упознат 
са мерама безбедности и здравља на раду. 
Радна места нису прописно обележена 
пиктограмом за биолошке штетности, као 
и осталим потребним ознакама. 
Запослени не користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
При раду на радним местима на којима се 
јављају биолошке штетности запослено 
лице не спроводи мере безбедности и 
здравља на раду: лабораторије у којима се 
обављају послови који укључују 
руковање биолошким штетностима нису 
изоловане у прописаном степену 
изолације. 

 

30.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ИЗЛАГАЊУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОМ ПОЉУ И ВЕШТАЧКИМ ОПТИЧКИМ ЗРАЧЕЊИМА 

30.1. 
Примена мера безбедности и здравља на раду 
и рад на радним местима при излагању 
електромагнетном пољу. 

У процени ризика, за сва радна места у 
радној околини на којима постоји 
могућност излагања запослених 
електромагнетском пољу, процењен је 
ризик по безбедност и здравље 

У процени ризика, за сва радна места у 
радној околини на којима постоји 
могућност излагања запослених 
електромагнетском пољу, није процењен 
ризик по безбедност и здравље 
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запослених лица. 
Уколико је утврђено да одређене 
граничне вредности изложености нису 
прекорачене и да се ризици могу 
искључити, надлежни старешина је донео 
и спроводи акциони план који садржи 
техничке и/или организационе мере, са 
циљем спречавања изложености изнад 
граничних вредности изложености 
праћене здравственим ефектима и 
граничних вредности изложености 
праћене сензорским ефектима. 
На основу процене ризика, донет је и 
спровиди се акциони план који обухвата 
техничке и/или организационе мере 
спречавања свих ризика за запослене који 
су изложени посебном ризику и свих 
ризика проузрокованих индиректним 
ефектима. Поред наведених примењују се 
и све мере прописане Правилником о 
превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при излагању електромагнетском 
пољу („Службени гласник РС”, број 
111/15). 

запослених лица. 
Уколико је утврђено да одређене 
граничне вредности изложености нису 
прекорачене и да се ризици могу 
искључити, надлежни старешина није 
донео и не спроводи акциони план који 
садржи техничке и/или организационе 
мере, са циљем спречавања изложености 
изнад граничних вредности изложености 
праћене здравственим ефектима и 
граничних вредности изложености 
праћене сензорским ефектима. 
На основу процене ризика, није донет и 
не спровиди се акциони план који 
обухвата техничке и/или организационе 
мере спречавања свих ризика за запослене 
који су изложени посебном ризику и свих 
ризика проузрокованих индиректним 
ефектима. Поред наведених, не 
примењују се мере прописане 
Правилником о превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад при излагању 
електромагнетском пољу („Службени 
гласник РС”, број 111/15). 

30.2. 
Примена мера безбедности и здравља на раду 
и рад на радним местима при излагању 
вештачким оптичким зрачењима. 

За сва радна места у радној околини на 
којима постоји могућност излагања 
запослених вештачким изворима 
оптичког зрачења, извршена је процена 
ризика од настанка оштећења здравља 
запослених, процењен је ниво 
изложености и, уколико је потребно, 
обезбеђено је да се изврши мерење нивоа 
изложености оптичком зрачењу, ради 
утврђивања начина и мера за отклањање 
или смањење изложености на ниво испод 
граничних вредности. 
Уколико је у поступку процене ризика 
утврђено да су граничне вредности 
изложености вештачком оптичком 
зрачењу прекорачене, актом о процени 

За сва радна места у радној околини на 
којима постоји могућност излагања 
запослених вештачким изворима 
оптичког зрачења, није извршена процена 
ризика од настанка оштећења здравља 
запослених, није процењен ниво 
изложености и, уколико је потребно, није 
обезбеђено да се изврши мерење нивоа 
изложености оптичком зрачењу, ради 
утврђивања начина и мера за отклањање 
или смањење изложености на ниво испод 
граничних вредности. 
Уколико је у поступку процене ризика 
утврђено да су граничне вредности 
изложености вештачком оптичком 
зрачењу прекорачене, актом о процени 

 



78 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
ризика утврђене су техничке и/или 
организационе мере чија примена мора да 
обезбеди смањење изложености 
запослених. 
На основу утврђених штетности које 
настају услед изложености запослених 
вештачким оптичким зрачењима 
ангажовано је правно лице са лиценцом 
ради спровођења превентивних и 
периодичних испитивања услова радне 
околине. 
Радна места, за која је на основу процене 
ризика утврђено да постоји могућност да 
гранична вредност изложености 
вештачком оптичком зрачењу буде 
прекорачена, обележена су ознакама за 
безбедност и здравље на раду, и тај 
простор је обезбеђен од приступа свих 
лица која не раде на тим радним местима. 
Поред наведених примењују се и мере 
прописане Правилником о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад при 
излагању вештачким оптичким 
зрачењима („Службени гласник РС”, бр. 
120/12 и 29/13 – исправка). 

ризика нису утврђене техничке и/или 
организационе мере чија примена мора да 
обезбеди смањење изложености 
запослених. 
На основу утврђених штетности које 
настају услед изложености запослених 
вештачким оптичким зрачењима није 
ангажовано правно лице са лиценцом 
ради спровођења превентивних и 
периодичних испитивања услова радне 
околине. 
Радна места, за која је на основу процене 
ризика утврђено да постоји могућност да 
гранична вредност изложености 
вештачком оптичком зрачењу буде 
прекорачена, нису обележена ознакама за 
безбедност и здравље на раду, и тај 
простор није обезбеђен од приступа свих 
лица која не раде на тим радним местима. 
Поред наведених не примењују се мере 
прописане Правилником о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад при 
излагању вештачким оптичким 
зрачењима („Службени гласник РС”, бр. 
120/12 и 29/13 – исправка). 

31.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ИЗЛАГАЊУ БУЦИ И ВИБРАЦИЈАМА 

31.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
при излагању буци и вибрацијама. 

На основу извршеног испитивања услова 
радне околине и утврђене буке и вибрација 
на радном месту, извршена је процена 
ризика и процењен је ризик по безбедност и 
здравље запослених лица. Актом о процени 
ризика утврђене су техничке и/или 
организационе мере чија примена треба да 
обезбеди смањење изложености запослених 
буци и вибрацијама. 
Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду а посебно: избором 
одговарајуће опреме за рад која с обзиром 
на послове које запослени обавља емитује 

На основу извршеног испитивања услова 
радне околине и утврђене буке и 
вибрација на радном месту, није 
извршена процена ризика и није 
процењен ризик по безбедност и здравље 
запослених лица, односно није извршена 
измена процене по утврђеним 
случајевима. 
Актом о процени ризика нису утврђене 
техничке и/или организационе мере чијом 
применом треба да се обезбеди смањење 
изложености запослених буци и 
вибрацијама. 
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најмању могућу буку; распоредом радних 
места; оспособљавањем запослених за 
безбедан и здрав рад; смањењем буке 
применом техничких средстава; 
одговарајућим програмом одржавања 
радног места и опреме за рад; смањењем 
изложености буци применом 
организационих мера; обезбеђењем 
додатне опреме која смањује ризик 
проузрокован вибрацијама, одговарајућем 
поступку одржавања опреме за рад, 
радног места и с њим повезана радна 
места; распоредом радних места; 
оспособљавањем запослених за безбедан 
и здрав рад; ограничењем трајања и 
интензитета изложености; радним 
распоредом са одговарајућим периодима 
одмора; обезбеђивањем средстава и 
опреме за личну заштиту на раду 
запослених изложених хладноћи и влази. 
Уколико су акционе вредности изложено-
сти вибрацијама премашене донет је план за 
смањење изложености вибрацијама. 
Поред наведених примењују се и остале 
прописане мере. 

Уколико су акционе вредности 
изложености вибрацијама премашене није 
донет план за смањење изложености 
вибрацијама. 
Не примењују се и остале прописане 
мере. 

31.2. Рад на радним местима на којима се јавља 
бука. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен утицају буке, упознат је 
са свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља 
од утицаја буке . 
Радна места, на којима постоји могућност 
да акциона вредност изложености буци 
буде прекорачена, обележена су ознакама 
за безбедност и здравље на раду, и тај 
простор је разграничен и обезбеђен од 
приступа запослених који не раде на тим 
радним местима. 
Запослени користи сву колективну 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен утицају буке, није 
упознат са свим врстама ризика који се 
могу појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља од 
утицаја буке . 
Радна места, на којима постоји могућност 
да акциона вредност изложености буци 
буде прекорачена, нису обележена 
ознакама за безбедност и здравље на раду, 
и тај простор није разграничен и 
обезбеђен од приступа запослених који не 
раде на тим радним местима. 
Запослени не користи сву колективну 
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опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
У просторијама за одмор бука је сведена 
на ниво који је у складу са њиховом 
наменом и условима коришћења. 
На захтев запосленог лица који ради на 
радном месту на којем је изложеност већа 
од акционе вредности изложености буци, 
спроведен је циљни лекарски преглед 
ради праћења здравственог стања 
запосленог лица. 

опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
У просторијама за одмор бука није 
сведена на ниво који је у складу са 
њиховом наменом и условима 
коришћења. 
На захтев запосленог лица који ради на 
радном месту на којем је изложеност већа 
од акционе вредности изложености буци, 
није спроведен циљни лекарски преглед 
ради праћења здравственог стања 
запосленог лица. 

31.3. Рад на радним местима на којима се јављају 
вибрације. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен утицају вибрација, 
упознат је са свим врстама ризика који се 
могу појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља 
од утицаја вибрација. 
Запослени користи сву колективну опрему 
и лична заштитна средства на раду. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен утицају вибрација, није 
упознат са свим врстама ризика који се 
могу појавити на радном месту и у радној 
околини, и није упознат са мерама 
безбедности и здравља на раду, ради 
заштите здравља од утицаја вибрација. 
Запослени не користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на раду. 

 

32.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 

32.1. Техничке мере заштите. 

Техничке заштитне мере обезбеђене су 
избором и уградњом адекватне опреме и 
материјала, у складу са одговарајућим 
стандардима и уз примену других 
заштитних мера на основу претходно 
извршене класификације просторија и 
простора. 
У радним просторијама и на 
радилиштима спроводе се одговарајуће 
техничке мере заштите од електричног 
удара, пожара који проузрокује 
електрична енергија, прекомерне струје, 
кратких спојева, пренапона, недостатка 
или пада напона у складу са 
одговарајућим прописима и стандардима. 

Техничке заштитне мере нису обезбеђене 
избором и уградњом адекватне опреме и 
материјала, у складу са одговарајућим 
стандардима и уз примену других заштит-
них мера на основу претходно извршене 
класификације просторија и простора. 
У радним просторијама и на 
радилиштима не спроводе се, или се 
делимично спроводе, одговарајуће 
техничке мере заштите од електричног 
удара, пожара који проузрокује 
електрична енергија, прекомерне струје, 
кратких спојева, пренапона, недостатка 
или пада напона у складу са 
одговарајућим прописима и стандардима. 
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32.2. Класификација опасности од електричне 
струје и подела објеката на зоне опасности. 

У односу на спољашње утицаје 
електрична опрема и инсталације у 
радним просторијама и просторима је 
изабрана и постављена према 
одговарајућим стандардима и важећим 
техничким прописима за такву врсту 
електроенергетских инсталација. 
Према степену опасности од електричне 
струје, а ради регулисања безопасног 
приступа у електрична постројења преко 
1000 V дефинисане су зоне опасности. 

У односу на спољашње утицаје 
електрична опрема и инсталације у 
радним просторијама и просторима није 
изабрана и постављена према 
одговарајућим стандардима и важећим 
техничким прописима за такву врсту 
електроенергетских инсталација. 
Према степену опасности од електричне 
струје, а ради регулисања безопасног 
приступа у електрична постројења преко 
1000 V нису дефинисане зоне опасности. 

 

32.3. Приступ електричним постројењима 
(трафостанице). 

Врата просторија електропостројења су 
стално закључана. За сваку просторију 
електропостројења, поседују се најмање 
два комплета кључева, од којих је један 
резервни. Кључеви од просторија 
разводних постројења подударају се са 
кључевима за врата ћелија. 
Начин обезбеђења, чувања, издавања и 
враћања кључева од просторија 
електропостројења уређен је посебним 
актом. 
Приступ у електричне погонске 
просторије и у затворене електричне 
погонске просторије по правилу није 
дозвољен неупућеним и неовлашћеним 
лицима, а забрана уласка је истакнута на 
улазним вратима. 

Врата просторија електропостројења нису 
закључана. За сваку просторију 
електропостројења, не поседују се 
најмање два комплета кључева, од којих 
је један резервни. Кључеви од просторија 
разводних постројења не подударају се са 
кључевима за врата ћелија. 
Начин обезбеђења, чувања, издавања и 
враћања кључева од просторија 
електропостројења није уређен посебним 
актом. 
Приступ у електричне погонске 
просторије и у затворене електричне 
погонске просторије дозвољен је 
неупућеним и неовлашћеним лицима, а 
забрана уласка није истакнута на улазним 
вратима. 

 

32.4. Опслуживање електричних постројења 
(трафостанице). 

На електроенергетским објектима и 
постројењима раде или радом руководе 
само стручна лица која поседују 
одговарајућа документа за рад. На 
електроенергетским објектима раде 
најмање два запослена стручна лица која 
су упозната са мерама безбедности и 
здравља на раду и техничком регулативом 
из своје области рада, затим са пружањем 
прве помоћи код електричних удара и 
поступком у случају пожара. 

На електроенергетским објектима и 
постројењима раде или радом руководе 
само стручна лица која поседују 
одговарајућа документа за рад. На 
електроенергетским објектима раде 
најмање два запослена стручна лица која 
су упозната са мерама безбедности и 
здравља на раду и техничком регулативом 
из своје области рада, затим са пружањем 
прве помоћи код електричних удара и 
поступком у случају пожара. 
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Улазак и кретање посетилаца у 
електроенергетским објектима и 
постројењима врши се уз обавезну 
пратњу стручног лица, у складу са 
интерним актом организације. 
При раду на електроенергетским 
објектима користе се сва прописана 
колективна и лична заштитна средства. 
При раду на електроенергетским 
објектима примењују се све прописане 
опште и посебне мере заштите. 

Улазак и кретање посетилаца у 
електроенергетским објектима и 
постројењима врши се уз обавезну 
пратњу стручног лица, у складу са 
интерним актом организације. 
При раду на електроенергетским 
објектима користе се сва прописана 
колективна и лична заштитна средства. 
При раду на електроенергетским 
објектима примењују се све прописане 
опште и посебне мере заштите. 

32.5. Документа за рад на електричним 
постројењима (трафостанице). 

Радови на електроенергетском објекту 
изводе се само на основу одговарајућих 
докумената за рад, као што су: налог за 
рад, дозвола за рад, обавештење о 
завршетку рада, депеша и програм рада. 

Радови на електроенергетском објекту 
изводе се без прописаних докумената за 
рад, или са већим одступањима у 
квалитету израђених докумената за рад. 

 

32.6. 
Организационе мере за безбедан и здрав рад 
на електричним постројењима 
(трафостанице). 

Рад на електроенергетским објектима 
организован је тако да се омогући највећа 
могућа безбедност радника. 
За објекте постоје детаљна упутства о 
манипулацији, раду и сигурности при 
опслуживању и одржавању постројења. 
Вршење надзора, организације рада и 
непосредних техничких радова, као и 
издавање докумената за рад обављају 
само лица која имају потребне стручне 
квалификације и овлашћења према 
одговарајућим интерним актима. 
Организација рада на електроенергетским 
објектима врши се у складу са прописима. 

Рад на електроенергетским објектима није 
организован на безбедан начин. 
За објекте не постоје детаљна упутства о 
манипулацији, раду и сигурности при 
опслуживању и одржавању постројења. 
Вршење надзора, организације рада и 
непосредних техничких радова, као и 
издавање докумената за рад обављају 
нестручна лица. 
Организација рада на електроенергетским 
објектима не врши се у складу са 
прописима. 

 

32.7. Преглед, испитивање и ревизија у 
електроенергетским постројењима. 

Преглед, испитивање и ревизија опреме у 
електроенергетским постројењима врши 
се на основу одредаба правилника и 
стандарда. 
У случају неисправности утврђених при 
прегледу и испитивању одмах се врши 
поправка електроенергетског постројења. 

Преглед, испитивање и ревизија опреме у 
електроенергетским постројењима не 
врши се у роковима прописаним 
одредбама правилника и стандарда за 
одржавање постројења. 
У случају неисправности утврђених при 
прегледу и испитивању, односно 
ревизији, одмах се врши поправка 
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Средства личне и колективне заштите у 
електроенергетским постројењима 
прегледају се и испитују у складу са 
интерним актом а на основу правилника и 
стандарда. 

електроенергетског постројења. 
Средства личне и колективне заштите у 
електроенергетским постројењима не 
прегледају се у складу са интерним актом 
а на основу правилника и стандарда. 

32.8. Сталне електричне инсталације. 

Сталне електричне инсталације у радним 
просторијама изведене су на основу 
класификације радне просторије. 
На свим електричним инсталацијама, 
уређајима и направама, у свим радним 
просторијама и другим просторима 
примењују се одговарајуће мере заштите 
од електричног удара у складу са 
одговарајућим правилником и 
стандардима. 
Ради заштите од експлозије у радним 
просторијама, примењује се одговарајућа 
електрична инсталација и уређаји у 
противексплозивној заштити. 

Сталне електричне инсталације у радним 
просторијама нису изведене на основу 
класификације радне просторије. 
На свим електричним инсталацијама, 
уређајима и направама, у свим радним 
просторијама и другим просторима не 
примењују се одговарајуће мере заштите 
од електричног удара у складу са 
одговарајућим правилником и 
стандардима. 
Ради заштите од експлозије у радним 
просторијама, не примењује се 
одговарајућа електрична инсталација и 
уређаји у противексплозивној заштити. 

 

32.9. Привремене електричне инсталације. 

На свим привременим електричним 
инсталацијама, уређајима и направама, 
примењују се одговарајуће мере заштите 
од електричног удара у складу са 
прописима. 

На привременим електричним 
инсталацијама, уређајима и направама, не 
примењују се одговарајуће мере заштите 
од електричног удара у складу са 
прописима. 

 

32.10. Преносни алат и електричне светиљке. 
На свим преносним алатима, примењују 
се мере заштите од електричног удара у 
складу са прописима. 

На свим преносним алатима, не 
примењују се мере заштите од 
електричног удара у складу са прописима. 

 

32.11. 
Рад на радним местима на којима су 
запослени изложени од опасног дејства 
електричне струје. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен опасностима од опасног 
дејства електричне струје, упознат је са 
свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља 
од опасног дејства електричне струје. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме је изложен опасностима од опасног 
дејства електричне струје, није упознат са 
свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља од 
опасног дејства електричне струје. 
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33.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ШУМАРСТВУ И ПОЉОПРИВРЕДИ 

33.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
у шумарству и пољопривреди. 

У процени ризика, за сва радна места у 
радној околини на којима запослена лица 
обављају радове у шумарству и 
пољопривреди, процењен је ризик по 
безбедност и здравље запослених лица. 
Актом о процени ризика утврђене су мере 
безбедности и здравља на раду чијом 
применом се смањују ризици на радним 
местима. 
Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду а посебно: при раду са 
самоходним машинама; при раду са 
тракторима и вршалицама; при раду са 
уређајима за балирање сена; при раду са 
машинама за резања сена, сламе и друге 
сточне хране; при раду са уређајима за 
уситњавање пољопривредних производа; 
при раду са алатима; при раду у 
спремницима сточне хране и базенима за 
стајско ђубриво; при раду са минералним 
вештачким ђубривима и средствима за 
заштиту биља; при раду у сточарству; при 
сечи стабла; при раду у круни стабла; при 
коришћењу моторне тестере и машине за 
механизовану сечу и обраду дрвета; при 
изради дрвних сортимената; при 
извлачењу дрвних сортимената до 
стоваришта; прописана су средства и 
опрема за личну заштиту на раду при 
извођењу свих радова; извршено је посебно 
оспособљавање лица за рад са моторним 
тестерама, сечи стабла и друге прописане 
мере безбедности и здравља на раду. 

У процени ризика, за сва радна места у 
радној околини на којима запослена лица 
обављају радове у шумарству и 
пољопривреди, није процењен ризик по 
безбедност и здравље запослених лица. 
Актом о процени ризика нису утврђене 
мере безбедности и здравља на раду 
чијом применом се смањују ризици на 
радним местима. 
Није обезбеђена примена прописаних 
мера безбедности и здравља на раду. 

 

33.2. Радови на искоришћавању шуме. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме се обављају радови у шумарству и 
пољопривреди, упознат је са свим 
врстама ризика који се могу појавити на 
радном месту и у радној околини, као и са 

Запослени који ради на радном месту на 
коме се обављају радови у шумарству и 
пољопривреди, није упознат са свим 
врстама ризика који се могу појавити на 
радном месту и у радној околини, као и са 
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мерама безбедности и здравља на раду, 
ради заштите здравља. 
Запослени користи сву колективну опрему 
и лична заштитна средства на раду. 
Радови на искоришћавању шуме изводе 
се у складу са елаборатом о уређењу и 
извођењу радова, према коме су 
обезбеђене све прописане мере 
безбедности и здравља на раду. 

мерама безбедности и здравља на раду, 
ради заштите здравља. 
Запослени не користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
Радови на искоришћавању шуме не 
изводе се у складу са елаборатом о 
уређењу и извођењу радова, према коме 
су обезбеђене све прописане мере 
безбедности и здравља на раду. 

33.3. Сеча стабала. 

Пре почетка сече и обраде стабала и 
израде дрвних сортимената на видан 
начин одређују се секачке линије. 
Запослена лица која обављају послове 
сече стабала и израде дрвних сортимената 
раде на удаљености од најмање две 
дужине највишег стабла на радилишту. 
На сечи и обради стабала моторном 
тестером радник може радити најдуже 
два часа непрекидно, односно четири часа 
са одговарајућим прекидима у току једног 
дана. Пре сече стабла, секач утврђује 
смер пада стабла узимајући у обзир 
опасности које му прете, посебно у 
условима густе састојине стрмог и 
стеновитог терена нагнутих, шупљих, 
делимично сасушених стабала и стабала 
са једностраном круном. 
Моторне ланчане тестере које се користе 
за сечу стабала и израду дрвних 
сортимената морају да испуњавају услове 
прописане техничким нормативима за 
примену моторних ланчаних тестера 
(пила) у шумарству. Моторне тестере се 
редовно одржавају у складу са упутством 
произвођача. За сечу и израду дрвних 
сортимената могу се користити само 
моторне тестере које имају уграђену 
кочницу ланца. Поправку моторне 
тестере врши стручни радник у 

Пре почетка сече и обраде стабала и 
израде дрвних сортимената не одређује се 
секачка линија. Запослена лица која 
обављају послове сече стабала и израде 
дрвних сортимената раде на удаљености 
мањој од две дужине највишег стабла на 
радилишту. На сечи и обради стабала 
моторном тестером запослено лице ради 
дуже од два часа непрекидно, односно 
дуже од четири часа са одговарајућим 
прекидима у току једног дана. Пре сече 
стабла, секач не утврђује смер пада стабла 
узимајући у обзир опасности које му 
прете, посебно у условима густе састојине 
стрмог и стеновитог терена нагнутих, 
шупљих, делимично сасушених стабала и 
стабала са једностраном круном. 
Моторне ланчане тестере које се користе 
за сечу стабала и израду дрвних 
сортимената не испуњавају услове 
прописане техничким нормативима за 
примену моторних ланчаних тестера 
(пила) у шумарству. Моторне тестере се 
не одржавају у складу са упутством 
произвођача. За сечу и израду дрвних 
сортимената не користе се моторне 
тестере које имају уграђену кочницу 
ланца. Поправку моторне тестере не врши 
стручни радник у радионици или на 
терену уколико за то постоје услови. 
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радионици или на терену уколико за то 
постоје услови. 
Машином за механизовану сечу и обраду 
дрвета управља радник који је 
квалификован за обављање тих послова. 
При раду машине за механизовану сечу и 
обраду дрвета остали радници су на 
безбедној удаљености од места рада 
машине. 

Машином за механизовану сечу и обраду 
дрвета управља радник који није 
квалификован за обављање тих послова. 
При раду машине за механизовану сечу и 
обраду дрвета остали радници нису на 
безбедној удаљености од места рада 
машине 

33.4. Рад у круни стабла. 

При раду у круни стојећег (дубећег) 
стабла, као што је кресање или сеча грана 
примењују се прописане мере за безбедан 
рад на висини. 
Запослено лице које се налази у круни 
стабла уговореним знацима одржава везу 
са радницима на земљи. За време 
обављања радова у круни стабла није 
дозвољено задржавање радника у 
простору испод круне. 

При раду у круни стојећег (дубећег) 
стабла, као што је кресање или сеча грана 
не примењују се прописане мере за 
безбедан рад на висини. 

 

33.5. Пољопривредни радови. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме се обављају радови у пољопривреди, 
упознат је са свим врстама ризика који се 
могу појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља. 
Запослени користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
Запослена лица која раде на одржавању 
круга оспособљени су за рад са 
тримерима, косачицама, тракторима и 
осталом механизацијом. 
При пољопривредним радовима 
примењују се све прописане мере 
безбедности и здравља на раду. 

Запослени који ради на радном месту на 
коме се обављају радови у пољопривреди, 
није упознат са свим врстама ризика који 
се могу појавити на радном месту и у 
радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду, ради 
заштите здравља. 
Запослени не користи сву колективну 
опрему и лична заштитна средства на 
раду. 
Запослена лица која раде на одржавању 
круга нису оспособљена за рад са 
тримерима, косачицама, тракторима и 
осталом механизацијом. 
При пољопривредним радовима не 
примењују се све прописане мере 
безбедности и здравља на раду. 
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34.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ВОЈНОЗДРАВСТВЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

34.1. Примена општих мера безбедности и здравља 
у војноздравственој установи. 

Процењен је ризик и запослени који ради 
на радним местима у војноздравственој 
установи, упознат је са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду. 
Обезбеђена је примена мера безбедности и 
здравља на раду, а посебно: заштита 
безбедности и здравља на раду од контакта 
са болесницима; употребу средстава и 
опреме за заштиту на раду; одржавање 
хигијенских услова потребних за безбедан 
живот и здрав рад; чување лекова који се 
могу злоупотребити и слично. 
Мере безбедности и здравља на раду 
спроводе се у складу са прописима. 

Није процењен или је делимично 
процењен ризик и запослени који ради на 
радним местима у војноздравственој 
установи, није упознат са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду. 
Није обезбеђена примена мера 
безбедности и здравља на раду у складу 
са прописима. 

 

34.2. 

Примена посебних мера безбедности и 
здравља у војноздравственој установи при 
раду у лабораторијама и при чувању лекова, 
при раду са потенцијално инфицираним 
материјалом; при раду у лабораторији са 
узорцима биолошког материјала означеног 
жутом етикетом. 

34.3. 

Примена посебних мера безбедности и 
здравља у војноздравственој установи при 
раду са медицинским апаратима, 
медицинским инструментима, електричним и 
другим апаратима и уређајима и при раду са 
компримованим гасовима. 

34.4. 

Примена посебних мера безбедности и 
здравља у војноздравственој установи при 
контакту са болесницима; при лечењу и нези 
оболелих од вирусног хепатитиса B и C; при 
лечењу и нези оболелих од синдрома стеченог 
губитка имунитета и од професионалне заразе 
вирусом ХИВ. 

Процењен је ризик и запослена лица која 
раде на радним местима у 
војноздравственој установи, упознати су 
са свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, које је потребно 
применити ради елиминисања или 
свођења ризика на најмању могућу 
прихватљиву меру. 
Истакнуте су мере безбедности и здравља 
на раду које се морају применити у 
свакодневном раду. 
Запослена лица су оспособљена за 
безбедан и здрав рад при раду у 
војноздравственој установи са 
специфичним медицинским процесима, 
инструментима, уређајима и апаратима. 
Примењују се прописана средства и 
опрема за личну заштиту на раду у 

Није процењен или је делимично 
процењен ризик и запослени који ради на 
радним местима у војноздравственој 
установи, упознат је са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду. 
Нису истакнуте мере безбедности и 
здравља на раду које се морају применити 
у свакодневном раду. 
Запослена лица нису оспособљена за 
безбедан и здрав рад при раду у 
војноздравственој установи са 
специфичним медицинским процесима, 
инструментима, уређајима и апаратима и 
слично. 
Не примењују се прописана средства и 
опрема за личну заштиту на раду у 
свакодневном раду. 
Не примењују се мере безбедности и 
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34.5. 
Примена посебних мера безбедности и 
здравља у војноздравственој установи при 
раду са изворима јонизујућих зрачења у 
случају акцидента. 

свакодневном раду. 
Примењују се мере безбедности и 
здравља на раду у складу са прописима. 

здравља на раду у складу са прописима. 

34.6. 
Примена посебних мера безбедности и 
здравља у војноздравственој установи при 
раду са оштрим предметима. 

Процењен је ризик и запослена лица која 
раде на радним местима у 
војноздравственој установи, упознати су 
са свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, које је потребно 
применити ради елиминисања или 
свођења ризика на најмању могућу – 
прихватљиву меру. 
Истакнуте су мере безбедности и здравља 
на раду које се морају применити у 
свакодневном раду. 
Утврђен је и спроведен поступак за 
безбедно коришћење и одлагање оштрих 
предмета и медицинског отпада, сведено 
је коришћење оштрих предмета на 
најмању могућу меру; забрањено је да се 
заштитни поклопци за игле поново 
користи; обезбеђена су и користе се 
прописана средства и опрема за личну 
заштиту од оштрих предмета. 
Примењују се мере безбедности и 
здравља на раду у складу са прописима. 

Није процењен или је делимично 
процењен ризик и запослени који ради на 
радним местима у војноздравственој 
установи, упознат је са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду. 
Нису истакнуте мере безбедности и 
здравља на раду које се морају применити 
у свакодневном раду. 
Запослена лица нису оспособљена за 
безбедан и здрав рад при раду у 
војноздравственој установи са 
специфичним медицинским процесима, 
инструментима, уређајима и апаратима и 
слично. 
Не примењују се прописана средства и 
опрема за личну заштиту на раду у 
свакодневном раду. 
Не примењују се мере безбедности и 
здравља на раду у складу са прописима. 

 

35.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У МАГАЦИНИМА И СКЛАДИШТИМА, ПРИ РАДУ СА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА,  
ПРИ ЧУВАЊУ НАОРУЖАЊА НА УПОТРЕБИ И МАГАЦИНИМА РМР 

35.1. Магацини и складишта. 

Извршена је процена ризика и запослени 
који ради на радном месту на коме се 
обављају радови у складиштима и 
магацинима, упознат је са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду, ради 
заштите здравља. 

Није извршена процена ризика, запослени 
који ради на радном месту на коме се 
обављају радови у складиштима и 
магацинима, није упознат са свим врстама 
ризика који се могу појавити на радном 
месту и у радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду, ради 
заштите здравља. 
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Објекти и простори у којима су смештени 
наоружање и војна опрема, муниција, 
минско-експлозивна средства, отрови, 
запаљиве материје и слично у потпуности 
су условни и безбедни, а чување, смештај 
и руковање стриктно се одвија према 
прописима. 
Објекти и простори су обезбеђени 
стражарском, чуварском или пријавном 
службом. 
Све громобранске инсталације и отпори 
уземљења су испитане у прописаним 
роковима. 
На видним местима постављене су ознаке 
безбедности и здравља на раду, у боји, од 
материјала који је отпоран на спољне 
атмосферске утицаје. 
Одржавање чистоће и уредности објекта 
и простора је на захтеваном нивоу. 
Мере безбедности и здравља на раду при 
раду са убојним средствима спроводе се у 
складу са Упутством за рад складишта 
убојних средстава и Упутством о раду у 
складиштима и магацинима. 

Објекти и простори у којима су смештени 
наоружање и војна опрема, муниција, 
минско-експлозивна средства, отрови, 
запаљиве материје и слично нису условни 
и безбедни, а чување, смештај и руковање 
не одвија се према прописима. 
Објекти и простори нису обезбеђени 
стражарском, чуварском или пријавном 
службом. 
Громобранске инсталације и отпори 
уземљења нису инсталирани односно 
нису испитане у прописаним роковима. 
На видним местима нису постављене 
ознаке безбедности и здравља на раду, у 
боји, од материјала који је отпоран на 
спољне атмосферске утицаје. 
Одржавање чистоће и уредности објекта и 
простора није на захтеваном нивоу. 
Мере безбедности и здравља на раду при 
раду са убојним средствима не спроводе 
се у складу са Упутством за рад 
складишта убојних средстава и 
Упутством о раду у складиштима и 
магацинима. 

35.2. Рад са убојним средствима. 

Извршена је процена ризика и запослени 
који ради на радном месту на коме се 
обављају радови са убојним средствима, 
упознат је са свим врстама ризика који се 
могу појавити на радном месту и у радној 
околини, као и са мерама безбедности и 
здравља на раду, ради заштите здравља. 
Сви припадници Војске Србије који 
непосредно раде са убојним средствима 
морају бити у потпуности психофизички 
здрави. 
Пре коришћења убојних средстава треба 
проверити да није дошло до мешања 
школске, маневарске и бојеве муниције, 
њихову чистоћу, исправност и рокове за 

Није извршена процена ризика, запослени 
који ради на радном месту на коме се 
обављају радови са убојним средствима, 
није упознат са свим врстама ризика који 
се могу појавити на радном месту и у 
радној околини, као и са мерама 
безбедности и здравља на раду, ради 
заштите здравља. 
Нису сви припадници Војске Србије који 
непосредно раде са убојним средствима у 
потпуности психофизички здрави. 
Пре коришћења убојних средстава не 
врши се провера да није дошло до 
мешања школске, маневарске и бојеве 
муниције, њихова чистоћа, исправност и 
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извршење контролно – техничких 
прегледа. 
Припадницима Војске Србије који болују 
од срчаних или психичких обољења, 
дијабетичарима, који су склони употреби 
алкохола, употреби психоактивних 
супстанци или конфликтном понашању и 
за које је решењем надлежне комисије 
утврђено ограничење радне способности, 
није дозвољен рад са убојним средствима. 
Мере безбедности и здравља на раду при 
раду са убојним средствима спроводе се у 
складу са упутствима за рад у складиштима 
убојних средства и другим прописима. 

рокове за извршење контролно – 
техничких прегледа. 
Припадници Војске Србије који болују од 
срчаних или психичких обољења, 
дијабетичарима, који су склони употреби 
алкохола, употреби психоактивних 
супстанци или конфликтном понашању и 
за које је решењем надлежне комисије 
утврђено ограничење радне способности, 
раде са убојним средствима. 
Мере безбедности и здравља на раду при 
раду са убојним средствима не спроводе се 
у складу са упутствима за рад у складиш-
тима убојних средства и другим прописима. 

35.3. 
Чување наоружања и муниције на употреби 
по јединицама – установама и магацинима 
РМР. 

Наоружање и муниција чува се безбедно 
у јединици – установи у посебно 
уређеним просторијама магацинима, под 
кључем, односно постојеће сошке су 
закључане. 
Води се ажурно евиденција о извршеним 
контролама и уласку у магацинима. На 
вратима и прозорима магацина у којима 
се чува наоружање и муниција на 
употреби постављене су решетке, а за 
наоружање и муницију води се ажурна 
евиденција. 
На наоружању које је на употреби 
извршен је технички преглед и исправно 
је. На муницији је извршен контролно – 
технички преглед и исправна је. 
Наоружање и муниција у магацинима 
РМР чува се безбедно, наоружање је 
конзервирано, а на муницији је извршен 
контролно – технички преглед. 

Наоружање и муниција не чува се безбедно 
у јединици – установи у посебно уређеним 
просторијама магацинима, под кључем, 
односно постојеће сошке нису закључане. 
Не води се ажурно евиденција о 
извршеним контролама и уласку у 
магацинима. На вратима и прозорима 
магацина у којима се чува наоружање и 
муниција на употреби нису постављене 
решетке, а за наоружање и муницију не 
води се ажурна евиденција. 
На наоружању које је на употреби није 
извршен у року технички преглед и 
неисправно је. На муницији није извршен 
контролно – технички преглед и 
неисправна је. 
Наоружање и муниција у магацинима 
РМР не чува се безбедно, наоружање није 
конзервирано а на муницији није извршен 
контролно – технички преглед. 

 

36.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ УНУТРАШЊЕ, ПРИЈАВНЕ, СТРАЖАРСКЕ И ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

36.1. Унутрашња служба. 
Мере заштите ресурса прописане 
упутством за заштиту ресурса, у 
потпуности се спроводе. Дежурни 

Мере заштите ресурса нису прописане 
упутством за заштиту ресурса, у 
потпуности се не спроводе. Дежурни не 
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остварује пун увид у спровођење 
заштитних мера. 
Наоружање и муниција којим су 
наоружани дежурни, чува се безбедно, 
под кључем, у металним ормарима. 
Примопредаја наоружања и муниције 
врши се у потпуности у складу са 
наређењем. 
Обученост наоружаних лица у руковању 
наоружањем потпуна је, са наоружаним 
лицима извршена су гађања из личног 
наоружања. 

остварује пун увид у спровођење 
заштитних мера. 
Наоружање и муниција којим су 
наоружани дежурни, не чува се безбедно, 
под кључем, у металним ормарима. 
Примопредаја наоружања и муниције не 
врши се у потпуности у складу са 
наређењем. 
Није вршена потпуна обученост 
наоружаних лица у руковању 
наоружањем, а са наоружаним лицима 
нису извршена гађања из личног 
наоружања. 

36.2. Пријавна служба. 

Мере заштите ресурса прописане 
подсетником за заштиту ресурса, у 
потпуности се спроводе. 
Наређењем за организацију пријавне 
службе регулисана је врста наоружања, 
количина муниције, као и начин чувања и 
употребе наоружања. 
Обученост наоружаних лица у руковању 
наоружањем потпуна је, са наоружаним 
лицима извршена су гађања из личног 
наоружања. 

Мере заштите ресурса прописане 
подсетником за заштиту ресурса, не 
спроводе се у потпуности. 
Наређењем за организацију пријавне 
службе није регулисана врста наоружања, 
количина муниције, као и начин чувања и 
употребе наоружања. 
Није вршено потпуно обучавање 
наоружаних лица у руковању 
наоружањем, а са наоружаним лицима 
нису извршена гађања из личног 
наоружања. 

 

36.3. 
Прописивање и примена мера безбедности и 
здравља на раду у стражарској и чуварској 
служби. 

Мере заштите ресурса прописане су 
упутством за заштиту, и у потпуности се 
спроводе. 

Мере заштите ресурса нису у потпуности 
прописане упутством за заштиту, и у 
потпуности се не спроводе. 

 

36.4. Припреме лица у стражарској и чуварској 
служби за вршење дужности. 

Стражари и чувари су припремљени и 
обучени за вршење дужности, извршена 
су прописана гађања из личног 
наоружања. 
Припреме и избор стражара квалитетно 
су изведене о чему се уредно води 
прописана документација. 

Стражари и чувари нису припремљени и 
обучени за вршење дужности, и нису 
извршена прописана гађања из личног 
наоружања. 
Припреме и избор стражара квалитетно су 
изведене о чему се уредно води 
прописана документација. 

 

36.5. Наоружање и муниција у стражарској и 
чуварској служби. 

Наоружање и муниција чувају се у складу 
са прописима, и на употреби и у резерви. 

Наоружање и муниција не чува се у 
складу са прописима. 
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На наоружању је извршен технички 
преглед и исправно је. На муницији је 
извршен контролно – технички преглед и 
исправна је. 
Примопредаја наоружања и муниције 
врши се у потпуности у складу са 
наређењем.  

На наоружању није извршен технички 
преглед и неисправно је. На муницији 
није извршен контролно – технички 
преглед и неисправна је. 
Примопредаја наоружања и муниције не 
врши се у потпуности у складу са 
наређењем. 

36.6. Систем веза у стражарској и чуварској 
служби. 

Постојећи систем везе у потпуности 
задовољавају потребе.  

Постојећи систем везе не задовољавају у 
потпуности потребе. 

 

36.7. Заштитна опрема у стражарској и чуварској 
служби. 

Заштитна опрема: бунде, кабанице, чизме 
и друго, обезбеђена је за сва стражаре и 
водиче паса, користи се по потреби, чува 
се и одржава редовно. 

Није обезбеђена прописана заштитна 
опрема. 
Прописана заштитна опрема је дотрајала, 
не чува се, и не одржава се редовно у 
складу са потребама. 

 

37.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ПЕРИОНИЦАМА И ХЕМИЈСКИМ ЧИСТИОНИЦАМА 

37.1. Примена мера безбедности и здравља на раду 
у перионицама и хемијским чистионицама. 

На свим радним местима у радној 
околини перионице и хемијске 
чистионице, извршена је процена ризика 
од настанка оштећења здравља 
запослених. 
Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду, а посебно: 
оспособљеност лица; технички преглед 
машина; мерење концентрације гасова и 
пара; упутства за руковање, одржавање и 
безбедан рад; заштитне направе на 
машинама; усаглашеност електричне 
инсталације са прописима; правилна 
постављеност машина; средства и опрема 
за личну заштиту на раду; вентилација 
просторија; безбедносни лист хемикалија 
и друго. 
Поред наведених примењују се и све 
остале прописане мере. 

Није извршена процена ризика од 
настанка оштећења здравља запослених. 
Нису у потпуности обезбеђене мере 
безбедности и здравља на раду, а посебно: 
оспособљеност лица; технички преглед 
машина; мерење концентрације гасова и 
пара; упутства за руковање, одржавање и 
безбедан рад; заштитне направе на 
машинама; усаглашеност електричне 
инсталације са прописима; правилна 
постављеност машина; средства и опрема 
за личну заштиту на раду; вентилација 
просторија; безбедносни лист хемикалија 
и друго. 
Не примењују се и остале прописане 
мере. 

 

37.2. Машине у перионицама и хемијским 
чистионицама. 

Обезбеђена су упутства од произвођача за 
руковање, одржавање и безбедан и здрав 
рад са машинама и постављена су тако да 

Нису обезбеђена упутства од произвођача 
за руковање, одржавање и безбедан и 
здрав рад са машинама и нису постављена 
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су доступна запосленим лицима. 
Врши се редовни технички преглед 
машина од стране стручног лица 
корисника, а на основу упутства 
произвођача. 
На машинама су присутне механичке 
заштитне направе на ротирајућим 
деловима, електрична инсталација је 
усаглашена са прописима, командни 
актуатори су у потпуно исправном стању, 
водоводна и канализациона мрежа која је 
повезана са машинама је у исправном 
стању (нема цурења и омогућава 
напајање водом, односно одвод отпадне 
воде); организација рада и друго. 
Машине су правилно постављене и 
темељене у складу са упутством 
произвођача. 

тако да су доступна запосленим лицима. 
Не врши се редовни технички преглед 
машина од стране стручног лица 
корисника, а на основу упутства 
произвођача. 
На машинама су уклоњене механичке 
заштитне направе на ротирајућим 
деловима, електрична инсталација није 
усаглашена са прописима, командни 
актуатори нису у потпуно исправном 
стању, водоводна и канализациона мрежа 
која је повезана са машинама није у 
потпуно исправном стању; организација 
рада и друго. 
Машине нису правилно постављене и 
темељене у складу са упутством 
произвођача. 

37.3. Вентилација и мерења. 

Вентилација је у потпуно исправном 
стању што је утврђено при испитивању 
услова радне околине. 
Врши се мерење концентрација пара за 
хемијско чишћење у радној околини 
најмање једном годишње, и 
концентрација је сведена испод 
дозвољене границе.  

Вентилација није у потпуно исправном 
стању што је утврђено при испитивању 
услова радне околине. 
Нередовно се врши мерење 
концентрација пара за хемијско чишћење 
у радној околини најмање једном 
годишње, и концентрација је сведена 
испод дозвољене границе. 

 

37.4. Рад са опасним материјама. 

Обезбеђен је безбедносни лист за 
хемикалије који је постављен на радном 
месту, тако да је доступан свим 
запосленим лицима. 
Рад са хемијски опасним материјама 
одвија се на основу одредаба 
безбедносног листа. 
При раду са опасним материјама користе 
се сва прописана средства и опрема за 
личну заштиту на раду. 

Није обезбеђен безбедносни лист за 
хемикалије, није постављен на радном 
месту, запослена лица нису упозната са 
одредбама безбедносног листа. 
Рад са хемијски опасним материјама не 
одвија се на основу одредаба 
безбедносног листа. 
При раду са опасним материјама не 
користе се сва прописана средства и 
опрема за личну заштиту на раду. 

 

37.5. Организација рада. Рад је тако организован да се задржавање 
запослених лица која раде у просторији са 

У просторији са повећаном 
концентрацијом хемијских пара и гасова 
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повећаном концентрацијом хемијских 
пара и гасова сведе на најмању могућу 
меру. 

није регулисан временски период 
задржавања запослених лица, а уколико је 
регулисан не спроводи се. 

38.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

38.1. Извештај о почетку извођења радова. 

Извештај о почетку извођења радова који 
трају дуже од седам дана достављен је 
Инспекторату одбране од стране 
инвеститора, односно његовог 
заступника. 

Извештај о почетку извођења радова који 
трају дуже од седам дана није достављен 
Инспекторату одбране.  

 

38.2. Елаборат о уређењу градилишта. 

Уз извештај о почетку извођења радова 
достављен је Елаборат о уређењу 
градилишта Инспекторату одбране. 
Садржај елабората је у складу са 
прописима. 

Уз извештај о почетку извођења радова 
није достављен Елаборат о уређењу 
градилишта Инспекторату одбране. 
Садржај елабората није у складу са 
прописима. 

 

38.3. План превентивних мера. 

Инвеститор, односно његов заступник, 
пре почетка радова на градилишту 
обезбедио је план превентивних мера у 
складу са прописима.  

Инвеститор, односно његов заступник, 
није пре почетка радова на градилишту 
обезбедио план превентивних мера у 
складу са прописима. 

 

38.4. Координатор за безбедност и здравље на раду 
у фази израде пројеката. 

Инвеститор, односно његов заступник 
одредио је координатора за безбедност и 
здравље на раду у фази израде пројеката, 
у складу са прописима. 

Инвеститор, односно његов заступник 
није одредио координатора за безбедност 
и здравље на раду у фази израде 
пројеката, у складу са прописима. 

 

38.5. Координатор за безбедност и здравље на раду 
у фази извођења радова. 

Инвеститор, односно његов заступник 
одредио је координатора за безбедност и 
здравље на раду у фази извођења радова, 
у складу са прописима. 

Инвеститор, односно његов заступник 
није одредио координатора за безбедност 
и здравље на раду у фази извођења 
радова, у складу са прописима. 

 

38.6. Процена ризика. 

На свим радним местима у радној 
околини, извршена је процена ризика од 
настанка оштећења здравља запослених, 
прописане су мере безбедности и здравља 
на раду, запослена лица су упозната са 
свим опасностима и штетностима и 
примењују све прописане мере 
безбедности и здравља на раду. 

Није извршена процена ризика од 
настанка оштећења здравља запослених, 
нису прописане мере безбедности и 
здравља на раду, запослена лица нису 
упозната са свим опасностима и 
штетностима и не примењују се све 
прописане мере безбедности и здравља на 
раду. 
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38.7. Оспособљеност лица за безбедан и здрав рад 
која су ангажована на раду на градилишту. 

Сва лица која се ангажују на градилишту 
оспособљена су за безбедан и здрав рад. 

Лица која се ангажују на градилишту 
нису оспособљена за безбедан и здрав 
рад. 

 

38.8. Обезбеђеност градилишта од приступа. 

Градилиште је обезбеђено од приступа 
беспослених лица и од прилаза возила 
која не врше превоз за потребе 
градилишта. 

Градилиште није обезбеђено од приступа 
беспослених лица и од прилаза возила 
која не врше превоз за потребе 
градилишта. 

 

38.9. Пешачки пролази и стазе за кретање. 
На градилишту су уређени пешачки 
пролази и стазе за кретање запослених у 
складу са прописима. 

На градилишту нису уређени пешачки 
пролази и стазе за кретање запослених у 
складу са прописима. 

 

38.10. Ископи. 
На ископима су предузете посебне мере 
безбедности и здравља на раду од 
обрушавања у складу са прописима. 

На ископима нису предузете посебне мере 
безбедности и здравља на раду од 
обрушавања у складу са прописима. 

 

38.11. Рад на висини. 
Обезбеђене су прописане мере за 
безбедан и здрав рад запослених при раду 
на висини у складу са прописима. 

Нису обезбеђене прописане мере за 
безбедан и здрав рад запослених при раду 
на висини у складу са прописима. 

 

38.12. Заштитна ограда. 
Ради спречавање пада са висине 
постављена је заштитна ограда у складу 
са прописима. 

Није постављена заштитна ограда при 
раду на висини у складу са прописима. 

 

38.13. Скеле. 

Скеле, које запослени користе при раду, 
пројектоване су, постављене и одржаване 
у складу са прописима у области 
безбедности и здравља на раду. 
Пре почетка рада извршен је од стране 
стручних лица преглед скеле и о томе је 
израђен записник, а скела је одобрена за 
употребу. 
Врши се преглед скеле од стране 
стручних лица најмање једном месечно, а 
подаци су унети у књигу одржавања 
скеле. 
Покретне скеле су обезбеђене од 
неконтролисаног кретања. 
Одржавање и рад са скелама врши се у 
свему у складу са прописима. 

Скеле, које запослени користе при раду 
нису пројектоване, нису постављене и не 
одржавају се у складу са прописима у 
области безбедности и здравља на раду. 
Пре почетка рада није извршен од стране 
стручних лица преглед скеле и о томе 
није израђен записник, скела није 
одобрена за употребу. 
Не врши се преглед скеле од стране 
стручних лица најмање једном месечно, а 
подаци се не уносе у књигу одржавања 
скеле. 
Покретне скеле нису обезбеђене од 
неконтролисаног кретања. 
Одржавање и рад са скелама не врши се у 
свему у складу са прописима. 
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38.14. Лестве. 
Лестве које се користе на градилишту 
израђене су и користе се у складу са 
прописима. 

Лестве које се користе на градилишту 
нису израђене и не користе се у складу са 
прописима. 

 

38.15. Средства и опрема за личну заштиту на раду. 

Запосленим лицима обезбеђена су 
прописана средства и опрема за личну 
заштиту на раду у складу са актом о 
процени ризика и нормативом. 
Запослена лица током рада користе 
прописана средства и опрему за личну 
заштиту на раду. 

Запосленим лицима нису обезбеђена 
прописана средства и опрема за личну 
заштиту на раду у складу са актом о 
процени ризика и нормативом. 
Запослена лица током рада користе 
прописана средства и опрему за личну 
заштиту на раду. 

 

38.16. Оспособљеност руковаоца грађевинском 
механизацијом. 

Руковаоци грађевинском механизацијом 
стручно су оспособљени за њихово 
руковање. 

Руковаоци грађевинском механизацијом 
нису стручно оспособљени за њихово 
руковање. 

 

38.17. Привремена електрична инсталација. 

Привремена електрична инсталацију је 
прегледана и проверена о чему је 
обезбеђен стручни налаз о извршеном 
прегледу и провери у прописаном року, 
издат од стране овлашћеног правног лица 
са лиценцом. 

Привремена електрична инсталацију није 
прегледана и проверена о чему није 
обезбеђен стручни налаз о извршеном 
прегледу и провери у прописаном року, 
издат од стране овлашћеног правног лица 
са лиценцом. 

 

38.18. Просторија за пресвлачење запослених лица. 
Обезбеђена је условна просторија за 
пресвлачење запослених лица на 
градилишту. 

Није обезбеђена условна просторија за 
пресвлачење запослених лица на 
градилишту. 

 

38.19. Лица и ормарићи за пружање прве помоћи, 
вода за пиће и санитарни чворови. 

Обезбеђен је довољан број лица и 
ормарића, у складу са правилником, за 
пружање прве помоћи на градилишту. 
Обезбеђена је довољна количина воде за 
пиће на градилишту. 
Обезбеђени су санитарни чворови на 
градилишту. 

Није обезбеђен довољан број лица и 
ормарића, у складу са правилником, за 
пружање прве помоћи на градилишту. 
Није обезбеђен довољана количина воде 
за пиће на градилишту. 
Нису обезбеђени санитарни чворови на 
градилишту. 

 

39. 
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ПРЕРАДИ И ОБРАДИ ДРВЕТА И СЛИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА 

(СТОЛАРСКИ ПОГОНИ И РАДИОНИЦЕ) 

39.1.  
Примена мера безбедности и здравља на раду 
при преради и обради дрвета и сличних 
материјала. 

На свим радним местима у радној 
околини при преради и обради дрвета, 
извршена је процена ризика од настанка 
оштећења здравља запослених,  и 

На свим радним местима у радној 
околини при преради и обради дрвета, 
није извршена процена ризика од 
настанка оштећења здравља запослених, и 
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прописане су све мере безбедности и 
здравља на раду. 
Запослена лица упозната су са ризицима, 
опасностима и штетностима и мерама 
безбедности и здравља на раду које 
морају применити ради смањења ризика. 
Обезбеђена је примена мера безбедности и 
здравља на раду а посебно: оспособљавање 
запослених лица за безбедан и здрав рад; 
средства и опрема за личну заштиту на 
раду; при раду на машинама и са алатима за 
прераду и обраду дрвета и сличних матери-
јала; при хидротермичкој припреми дрвета; 
при ускладиштењу трупаца, резаног мате-
ријала и пиљевине; при раду са гатерима; 
при раду са кружним тестерама (циркулари-
ма); трачним тестерама; равналицама; 
блањалицама (рендисаљкама); глодалицама 
(фрез машинама); бушилицама; брусилица-
ма; комбинованим машинама; машинама за 
резање, љуштење и сечење фурнира; при 
раду са вертикалним кројачима плоча; 
токарским струговима; машинама за 
уситњавање дрвета; пресама за брикете и 
машинама за наношење лепила. 
При преради и обради дрвета и сличног 
материјала примењују се све прописане 
мере заштите. 

нису прописане све мере безбедности и 
здравља на раду. 
Запослена лица нису упозната са ризицима, 
опасностима и штетностима и мерама 
безбедности и здравља на раду које морају 
применити ради смањења ризика. 
Није обезбеђена примена мера 
безбедности и здравља на раду, а посебно: 
при раду на машинама и са алатима за 
прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала; при хидротермичкој 
припреми дрвета; при ускладиштењу 
трупаца, резаног материјала и пиљевине; 
при раду са гатерима; при раду са 
кружним тестерама (циркуларима); 
трачним тестерама; равналицама; 
блањалицама (рендисаљкама); 
глодалицама (фрез машинама); 
бушилицама; брусилицама; 
комбинованим машинама; машинама за 
резање, љуштење и сечење фурнира; при 
раду са вертикалним кројачима плоча; 
токарским струговима; машинама за 
уситњавање дрвета; пресама за брикете и 
машинама за наношење лепила. 
При преради и обради дрвета и сличног 
материјала не примењују се све 
прописане мере заштите. 

39.2.  Општа и посебна вентилација. 

Просторије у којима се врши прерада и 
обрада дрвета и сличних материјала, 
односно где су инсталиране машине за 
прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала, опремљене су општом и 
посебном вентилацијом којом се 
обезбеђује одвођење пиљевине, дрвне и 
друге прашине, гасова и дима. 
Опрема за рад не може се ставити у 
погон, ако уређај за отпрашивање на 
оруђу за рад није укључен. 

У просторијама за прераду и обраду 
дрвета и сличних материјала општа и 
посебна вентилација којом се обезбеђује 
одвођење пиљевине, дрвне и друге 
прашине, гасова и дима, није уграђена 
или није у исправном стање. 
Опрема за рад се ставља у погон, и ако 
уређај за отпрашивање на оруђу за рад 
није укључен, неисправан је или није 
уграђен. 
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39.3.  Машине за прераду и обраду дрвета и 
сличних материјала. 

Ротирајући делови машина и покретни делови 
заштићени су одговарајућим направама. 
Машине су добро учвршћене за под. 
Пре сечења трупаца и другог материјала 
који се обрађује на машинама врши се 
преглед којим се утврђује присуство 
метала и других материјала који би могли 
да доведу до пуцања резног алата и 
повређивања радника. 
При обради кратких и уских комада 
употребљавају се посебне помоћне 
направе за њихово потискивање и 
придржавање. 
Поред свих машина постављена су 
упутства за руковање и одржавање и за 
безбедан и здрав рад. 

Ротирајући делови машина и покретни 
делови нису заштићени одговарајућим 
направама. 
Машине нису учвршћене за под. 
Пре сечења трупаца и другог материјала 
који се обрађује на машинама не врши се 
преглед којим се утврђује присуство 
метала и других материјала који би могли 
да доведу до пуцања резног алата и 
повређивања радника. 
При обради кратких и уских комада не 
употребљавају се посебне помоћне 
направе за њихово потискивање и 
придржавање. 

 

39.4.  Алати за прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала. 

Пре почетка рада на машини, руковалац 
машине проверава да ли је алат исправан, 
правилно постављен и сигурно 
причвршћен, а непотребан алат одложен 
на одговарајуће место. 
Причвршћивање и скидање алата са ма-
шина обавља се само уз помоћ предвиђеног 
алата према упутству произвођача за 
руковање и одржавање машина. 
Максимална брзина брусне плоче на 
осовини машине одговара дозвољеним 
брзинама брусне плоче. Ободна брзина 
ротирајућег алата не прелазити 
дозвољену максималну брзину прописану 
од стране произвођача. 

Пре почетка рада на машини, руковалац 
машине не проверава да ли је алат 
исправан, правилно постављен и сигурно 
причвршћен, а непотребан алат одложен 
на одговарајуће место. 
Причвршћивање и скидање алата са 
машина обавља се само ручно, без 
употребе прописаног алата. 
Максимална брзина брусне плоче на 
осовини машине не одговара дозвољеним 
брзинама брусне плоче. Ободна брзина 
ротирајућег алата не прелази дозвољену 
максималну брзину прописану од стране 
произвођача. 

 

39.5.  Хидротермичка припрема дрвета. 

Отварање базена за хидротермичку 
прераду трупаца врши се након 
растерећења притиска паре и хлађења 
базена до температуре која не може да 
изазове опекотине радника. 
Пре уласка радника у базен за 
хидротермичку припрему трупаца базен 

Отварање базена за хидротермичку 
прераду трупаца врши се пре растерећења 
притиска паре и хлађења базена до 
температуре која не може да изазове 
опекотине радника. 
Пре уласка радника у базен за 
хидротермичку припрему трупаца базен 
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се у потпуности испразни од воде и 
других течности. 

се не испразни у потпуности од воде и 
других течности. 

39.6.  Ускладиштење и слагање трупаца, резаног 
материјала и пиљевине. 

Сложајеви су стабилни, а пролази између 
њих очишћени и ширине најмање 1,5 m. 
Ако се слагање обавља ручно, висина 
сложаја трупаца није виша од 3 m. 
Ако се слагање обавља ручно преко 
платформи, висина сложајева резаног 
материјала није виша од 4 m. 
Ако се рад обавља на механизован начин, 
висина сложаја трупаца, односно резаног 
материјала није виша од 6 m. 

Сложајеви нису стабилни, а пролази 
између њих нису очишћени и ширине је 
мања од 1,5 m. 
Ако се слагање обавља ручно, висина 
сложаја трупаца је виша од 3 m. 
Ако се слагање обавља ручно преко 
платформи, висина сложајева резаног 
материјала је виша од 4 m. 
Ако се рад обавља на механизован начин, 
висина сложаја трупаца, односно резаног 
материјала је виша од 6 m. 

 

39.7.  Гатери. 

Гатер се пушта у рад тек када се утврди 
да су све заштитне направе на свом месту 
и да су радници удаљени из опасног 
простора гатера, а почетак рада се 
објављује звучним сигналом. 

Гатер се пушта у рад без прегледа 
заштитних направа, а почетак рада се не 
објављује звучним сигналом. 

 

39.8.  Кружне тестере (циркулари). 

Заштитна направа листа кружне тестере 
постављена је тако да не умањује 
прегледност при резању, с тим да 
растојање између направе и горње ивице 
предмета који се реже не сме бити веће од 
5 mm. 
За прераду и обраду дрвета користе се 
само ручне кружне тестере са покретном 
заштитном направом, која при празном 
ходу аутоматски покрива цео обод листа 
тестере. 

Заштитна направа листа кружне тестере 
поставља се тако да умањује прегледност 
при резању, с тим да растојање између 
направе и горње ивице предмета који се 
реже је већи од 5 mm. 
За прераду и обраду дрвета користе се 
ручне кружне тестере без покретне 
заштитне направе, која при празном ходу 
аутоматски не покрива цео обод листа 
тестере. 

 

39.9.  Трачне тестере. 

Лист трачне тестере обезбеђује се 
заштитним оклопом по целој дужини осим 
на месту на коме се непосредно реже. 
Пуштање у рад долазног транспортера 
трупаца од стоваришта до колица 
растружне трачне тестере и тестере 
трупчаре објављује се звучним сигналом. 

Лист трачне тестере не обезбеђује се 
заштитним оклопом по целој дужини осим 
на месту на коме се непосредно реже. 
Пуштање у рад долазног транспортера 
трупаца од стоваришта до колица 
растружне трачне тестере и тестере 
трупчаре не објављује се звучним 
сигналом. 
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39.10.  Равналице. 

За прераду и обраду дрвета користе се само 
равналице чије су осовине (носачи ножева) 
и држачи ножева округлог облика. 
Радно тело равналице обезбеђено је 
заштитном направом. 

За прераду и обраду дрвета користе се 
равналице чије осовине (носачи ножева) и 
држачи ножева нису округлог облика. 
Радно тело равналице није обезбеђено 
заштитном направом. 

 

39.11.  Блањалице (рендисаљке). 

За прераду и обраду дрвета користе се само 
блањалице које на улазној страни имају 
направу за заштиту од повратног ударца. 
Поред заштитне направе, изнад осовине са 
ножевима уграђене су и заштитне капе које 
поред осовина покривају и улазне, односно 
излазне ваљке за посмак са свих страна. 

За прераду и обраду дрвета користе се 
блањалице које на улазној страни немају 
направу за заштиту од повратног ударца. 
Поред заштитне направе, изнад осовине 
са ножевима нису уграђене и заштитне 
капе које поред осовина покривају и 
улазне, односно излазне ваљке за посмак 
са свих страна. 

 

39.12.  Глодалице (фрез машине). 

За прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала на глодалицама 
употребљавају се алати са одговарајућом 
брзином окретања и димензијама које не 
прелазе максималне величине одређене 
од произвођача глодалице. 
Алат глодалице је покривен заштитним 
оклопом. 

За прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала на глодалицама не 
употребљавају се алати са одговарајућом 
брзином окретања и димензијама који 
прелазе максималне величине одређене 
од произвођача глодалице. 
Алат глодалице није покривен заштитним 
оклопом. 

 

39.13.  Бушилице. 

Вијци за стезање сврдла на стезним 
главама бушилице су упуштени. 
Предмети бушења на бушилицама 
причвршћени су за радни сто 
одговарајућим направама. 

Вијци за стезање сврдла на стезним 
главама бушилице нису упуштени. 
Предмети бушења на бушилицама нису 
причвршћени за радни сто одговарајућим 
направама. 

 

39.14.  Брусилице. 

Код осталих брусилица одговарајућим 
заштитним направама заштићене су 
површине брусних плоча на којима се 
врши обрада материјала, а радни сто је 
примакнут брусној плочи. 

Код осталих брусилица нису 
одговарајућим заштитним направама 
заштићене површине брусних плоча на 
којима се врши обрада материјала, а 
радни сто није примакнут брусној плочи. 

 

39.15.  Машина за резање, љуштење и сечење 
фурнира. 

За резање фурнира употребљавају се само 
машине са механизмом за покретање 
ножева који се активира истовременим 
притиском помоћу две склопке, и то 
истовременом употребом обе руке. 

За резање фурнира употребљавају се 
машине са механизмом за покретање 
ножева који нема дворучно командовање. 
Машине за резање (сечење) фурнира са 
хоризонталним или вертикалним 
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Машине за резање (сечење) фурнира са 
хоризонталним или вертикалним 
ножевима имају одговарајући уређај за 
заустављање ножа у случају да тело 
радника, односно његов део дође у 
опасни простор ножа. 
За сечење фурнира користе се само 
маказе код којих је механизам за 
стављање маказа у погон подешен тако да 
се радни део (нож и притисна мотка) 
може покренути истовременим 
деловањем на дворучне команде. 

ножевима немају одговарајући уређај за 
заустављање ножа у случају да тело 
радника, односно његов део дође у опасни 
простор ножа. 
За сечење фурнира користе се маказе код 
којих није механизам за стављање маказа 
у погон подешен тако да се радни део 
(нож и притисна мотка) може покренути 
истовременим деловањем на дворучне 
команде. 

39.16.  Вертикални кројач плоче. 

Погонски мотор кројача плоча може се 
укључити и приступити кројењу плоче 
тек пошто се плоча постави у рам за 
кројење и изврши њено причвршћивање. 

Погонски мотор кројача плоча може се 
укључити и приступити кројењу плоче и 
пре него што се плоча постави у рам за 
кројење и изврши њено причвршћивање. 

 

39.17.  Токарски стругови. 

За прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала користе се токарски стругови 
са одговарајућом заштитном направом за 
заштиту радника од одбачених елемената 
или делова елемената који се обрађују. 

За прераду и обраду дрвета и сличних 
материјала не користе се токарски 
стругови са одговарајућом заштитном 
направом за заштиту радника од 
одбачених елемената или делова 
елемената који се обрађују. 

 

39.18.  Машине за уситњавање дрвета (дробилице за 
дрво). 

За уситњавање дрвета користе се само 
машине (дробилице за дрво) са 
заштитном направом која спречава 
избацивање дрвних отпадака. 
На машини за уситњавање дрвета 
истовремено раде два радника. 

За уситњавање дрвета користе се машине 
(дробилице за дрво) без заштитне направе 
која спречава избацивање дрвних 
отпадака. 
На машини за уситњавање дрвета 
истовремено раде мање од два радника. 

 

39.19.  Пресе за производњу брикета од дрвета. 
За производњу брикета од дрвета користе 
се само пресе чији замајци имају уграђене 
заштитне направе. 

За производњу брикета од дрвета користе 
се пресе чији замајци немају уграђене 
заштитне направе. 

 

39.20.  Машине за наношење лепила. 

Ваљци машина за наношење лепила су 
заштићени на улазној страни. 
Код ручног прања ваљка ваљци се доводе 
у положај крајње размакнутости како би 
се онемогућило укљештење руку радника. 

Ваљци машина за наношење лепила нису 
заштићени на улазној страни. 
Код ручног прања ваљка ваљци се не 
доводе у положај крајње размакнутости 
како би се онемогућило укљештење руку 
радника. 
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40. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ РАДУ СА ВАЗДУХОПЛОВИМА 

40.1.  Примена мера безбедности и здравља на раду 
при раду на ваздухопловима. 

На свим радним местима у радној 
околини при раду на ваздухопловима, 
извршена је процена ризика од настанка 
оштећења здравља запослених, и 
прописане су све мере безбедности и 
здравља на раду. 
Запослена лица упозната су са ризицима, 
опасностима и штетностима и мерама 
безбедности и здравља на раду које 
морају применити ради смањења ризика. 
Обезбеђена је примена мера безбедности 
и здравља на раду, а посебно: при 
опслуживању ваздухоплова; при раду на 
ваздухопловном наоружању; при раду са 
кисеоничком опремом; при раду на 
електроопреми ваздухоплова; при раду и 
одржавању електронске опреме 
ваздухоплова; средства и опрема за личну 
заштиту на раду; оспособљавање за 
безбедан и здрав рад и друго. 
При раду на ваздухопловима примењују 
се све мере прописане упутством за 
примену мера безбедности и здравља на 
раду, ваздухопловнотехничким 
упутствима, правилницима и другим 
упутствима и стандардима. 

На свим радним местима у радној 
околини при раду на ваздухопловима, 
није извршена процена ризика од 
настанка оштећења здравља запослених, и 
прописане су све мере безбедности и 
здравља на раду. 
Запослена лица нису упозната  са ризицима, 
опасностима и штетностима и мерама 
безбедности и здравља на раду које морају 
применити ради смањења ризика. 
Није обезбеђена примена мера 
безбедности и здравља на раду, а посебно: 
при опслуживању ваздухоплова; при раду 
на ваздухопловном наоружању; при раду 
са кисеоничком опремом; при раду на 
електроопреми ваздухоплова; при раду и 
одржавању електронске опреме 
ваздухоплова; средства и опрема за личну 
заштиту на раду; оспособљавање за 
безбедан и здрав рад и друго. 
При раду на ваздухопловима не 
примењују се све мере прописане 
упутством за примену мера безбедности и 
здравља на раду, ваздухопловнотехнич-
ким упутствима, правилницима и другим 
упутствима и стандардима. 

 

40.2.  Опслуживање ваздухоплова. 

При опслуживању ваздухоплова, начелно, 
регулисане су и примењују се следеће 
мере безбедности и здравља на раду: рад 
на одржавању избацивих пилотских 
седишта, одбацивих кровова кабина и 
других уређаја за одбацивање 
(катапултирање) на авиону; рад са гумама 
точкова ваздухоплова; испитивање 
турбомлазног авиона и рад са елипсама; 
кретање људи и возила; рад са 
резервоарима ваздухоплова; постављање 
алата и других предмета и друго. 

При опслуживању ваздухоплова нису 
регулисане и не примењују се све 
потребне мере безбедности и здравља на 
раду. 
Прописане мере безбедности и здравља 
на раду се не примењују, или се 
делимично примењују. 
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40.3.  Ваздухопловно наоружање. 

При опслуживању ваздухоплова. начелно, 
регулисане су и примењују се следеће 
мере безбедности и здравља на раду: 
приликом пуњења, пражњења и 
отклањања застоја на наоружању; пуњења 
наоружања и подешавања убојних 
средстава и друго. 

При раду са ваздухопловним наоружањем 
нису регулисане и не примењују се све 
потребне мере безбедности и здравља на 
раду. 
Прописане мере безбедности и здравља 
на раду не примењују се, или се 
делимично примењују. 

 

40.4.  Кисеоничка опрема. 

При опслуживању ваздухоплова, начелно, 
регулисане су и примењују се следеће 
мере безбедности и здравља на раду: рад 
запослених лица; манипулација и рад са 
кисеоничким боцама; рад са вентилима на 
кисеоничким боцама; рад са течним 
кисеоником и друго. 

При раду са кисеоничком опремом нису 
регулисане и не примењују се све 
потребне мере безбедности и здравља на 
раду. 
Прописане мере безбедности и здравља 
на раду не примењују се, или се 
делимично примењују. 

 

40.5.  Електроопрема ваздухоплова. 

При опслуживању ваздухоплова, начелно, 
регулисане су и примењују се следеће 
мере безбедности и здравља на раду: 
заштита од струјног удара; скидање и 
постављање елемената електроопреме; 
лемљење електроопреме; уградња 
проводника и друго. 

При раду са електроопремом 
ваздухоплова нису регулисане и не 
примењују се све потребне мере 
безбедности и здравља на раду. 
Прописане мере безбедности и здравља 
на раду не примењују се, или се 
делимично примењују. 

 

40.6.  Електронска опрема ваздухоплова. 

При опслуживању ваздухоплова, начелно, 
регулисане су и примењују се следеће 
мере безбедности и здравља на раду: 
заштита од струјног удара; заштита од 
зрачења; рад и складиштење електронске 
опреме и друго. 

При раду са електронском опремом 
ваздухоплова нису регулисане и не 
примењују се све потребне мере 
безбедности и здравља на раду. 
Прописане мере безбедности и здравља 
на раду не примењују се, или се 
делимично примењују. 

 

40.7.  Средства и опрема за личну заштиту на раду. 

Прописана су и користе се сва прописана 
средства и опрема за личну заштиту на 
раду у складу са нормативима, ВТК 
комплетима и стандардима и друго. 

Није прописана и не користи се сва 
потребна средства и опрема за личну 
заштиту на раду у складу са нормативима, 
ВТК комплетима и друго. 

 

40.8.  Ремонт и одржавање ваздухоплова у заводу 

При ремонту и одржавању ваздухоплова 
у заводу, примењују се поред мера 
безбедности и здравља на раду 
прописаним упутствима и правилницима 
и друге мере безбедности и здравља на 

При ремонту и одржавању ваздухоплова у 
заводу, не примењују се поред мера 
безбедности и здравља на раду 
прописаним упутствима и правилницима 
и друге мере безбедности и здравља на 
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раду које су прописане технолошким 
поступком. 

раду које су прописане технолошким 
поступком. 
Нису прописане мере безбедности и 
здравља на раду технолошким 
поступцима. 

41. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ТРУДНИЦА И МЛАДИХ 

41.1.  Запослене жене за време трудноће, породиље 
и запослене које доје дете. 

За сва радна места у радној околини на 
којима постоји могућност излагања 
штетностима, процесима или радним 
условима наведеним у Прегледу 
штетности, процеса и радних услова 
(Прилог 1) Правилника о мерама за 
безбедан и здрав рад запослене жене за 
време трудноће, породиље и запослене 
које доје дете, извршена је процена свих 
ризика по безбедност или здравље и свих 
последица на трудноћу или дојење које 
могу имати запослене, процена природе, 
ниво и трајање изложености, односно 
донет је акт о процени ризика, ради 
утврђивања начина и мера за отклањање 
или смањење ризика. 

За сва радна места у радној околини на 
којима постоји могућност излагања 
штетностима, процесима или радним 
условима наведеним у Прегледу 
штетности, процеса и радних услова 
(Прилог 1) Правилника о мерама за 
безбедан и здрав рад запослене жене за 
време трудноће, породиље и запослене 
које доје дете, није извршена процена 
свих ризика по безбедност или здравље и 
свих последица на трудноћу или дојење 
које могу имати запослене, процена 
природе, ниво и трајање изложености, 
односно донет је акт о процени ризика, 
ради утврђивања начина и мера за 
отклањање или смањење ризика. 

 

41.2.  Запослена лица старости од најмање  
15 година, а највише 18 година (млада лица). 

За сва радна места у радној околини, на 
којима раде млади извршена је процена 
ризика од настанка повреда и оштећења 
здравља пре почетка обављања послова. 
Ако је у поступку процене ризика 
утврђено да постоји ризик за безбедност, 
физичко или психичко здравље или развој 
младих врши се праћење здравственог 
стања младих који се врше на начин, по 
поступку и у роковима, као и претходни и 
периодични лекарски прегледи 
запослених на радним местима са 
повећаним ризиком. 
Обезбеђено је да млади буду заштићени 
од свих специфичних ризика за њихову 
безбедност и здравље и развој који су 
последица њиховог недостатака искуства, 

За радна места у радној околини, на 
којима раде млади није извршена процена 
ризика од настанка повреда и оштећења 
здравља пре почетка обављања послова. 
Ако је у поступку процене ризика 
утврђено да постоји ризик за безбедност, 
физичко или психичко здравље или развој 
младих не врши се праћење здравственог 
стања младих. 
Обезбеђено је да млади буду заштићени 
од свих специфичних ризика за њихову 
безбедност и здравље и развој који су 
последица њиховог недостатака искуства, 
немања свести о постојећим или могућим 
ризицима или чињеници да млади још 
нису потпуно зрели. 
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немања свести о постојећим или могућим 
ризицима или чињеници да млади још 
нису потпуно зрели. 

42. ОСТАЛЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ8 

од
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2.
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 д
о 

ма
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им
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 Специфичне мере безбедности и здравља на 
раду, које су као посебне утврђене посебним 
интерним актима, правилима и прописима, а 
нису утврђене у овом стандарду. 

Примењују се мере безбедности и 
здравља на раду у складу са посебним 
интерним актима, прописима или 
стандардима. 

Не примењују се мере безбедности и 
здравља на раду у складу са посебним 
интерним актима, прописима или 
стандардима. 

 

VII.  Е В И Д Е Н Ц И Ј Е  

43. ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ9 

43.1.  Евиденција о радним местима са повећаним 
ризиком. 

Евиденција о радним местима са 
повећаним ризиком води се на 
прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.2.  

Евиденција о припадницима Војске Србије и 
запосленима у Министарству одбране 
распоређеним на радна места са повећаним 
ризиком и лекарским прегледима припадника 
Војске Србије и запослених у Министарству 
одбране распоређених на та радна места. 

Води се Евиденција о припадницима Војске 
Србије и запосленима у Министарству 
одбране распоређеним на радна места са 
повећаним ризиком и лекарским 
прегледима припадника Војске Србије и 
запослених у Министарству одбране 
распоређених на та радна места на 
прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.3.  Евиденција о повредама на раду. Евиденција о повредама на раду води се 
на прописаном обрасцу. 

Евиденција се не води.  

                                                 
8 Параметри се утврђују од стране инспектора, на основу посебно утврђених мера, посебним интерним актима, правилима и прописима, а који нису утврђени у овом стандарду. На овај начин могу се утврдити до 
20 параметара за оцену стања по овом питању.  
9 При вођењу евиденција поред одредаба Правилника о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/18) користе се и одредбе Правилника о 
евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 62/07 и 102/15). 
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Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

43.4.  Евиденција о професионалним обољењима. 

Евиденција о професионалним обољењима 
води се на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.5.  Евиденција о болестима у вези са радом. 

Евиденција о болестима у вези са радом 
води се на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.6.  
Евиденција о припадницима Војске Србије и 
запосленима у Министарству одбране 
оспособљеним за безбедан и здрав рад.  

Евиденција о припадницима Војске 
Србије и запосленима у Министарству 
одбране оспособљеним за безбедан и 
здрав рад води се на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води у писаној форми, 
потписана је од стране лица за безбедност 
и здравље на раду, надлежног старешине 
и оверена печатом. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 
Евиденција се не води у писаној форми, 
није потписана од стране лица за 
безбедност и здравље на раду, надлежног 
старешине и није оверена печатом. 

 

43.7.  Евиденција о опасним материјама које се 
користе у току рада. 

Евиденција о опасним материјама које се 
користе у току рада води се на 
прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.8.  Евиденција о извршеним испитивањима 
услова радне околине. 

Евиденција о извршеним испитивањима 
услова радне околине води се на 
прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 
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43.9.  Евиденција о извршеним прегледима и 
проверама опреме за рад. 

Евиденција о извршеним прегледима и 
проверама опреме за рад води се на 
прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.10.  Евиденција о издатим средствима и опреми за 
личну заштиту на раду. 

Евиденција о издатим средствима и 
опреми за личну заштиту на раду води се 
на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.11.  

Евиденција о пријавама смртних, 
колективних и тешких повреда на раду, као и 
повреда на раду због којих припадник Војске 
Србије и запослени у Министарству одбране 
није способан за рад више од три узастопна 
радна дана. 

Евиденција о пријавама смртних, 
колективних и тешких повреда на раду, 
као и повреда на раду због којих 
припадник Војске Србије и запослени у 
Министарству одбране није способан за 
рад више од три узастопна радна дана 
води се на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.12.  Евиденција о пријавама професионалних 
обољења. 

Евиденција о пријавама професионалних 
обољења води се на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.13.  

Евиденција о извршеним лекарским 
прегледима припадника Војске Србије и 
запослених у Министарству одбране у складу 
са прописима о безбедности и здрављу на 
раду. 

Евиденција о извршеним лекарским 
прегледима припадника Војске Србије и 
запослених у Министарству одбране води 
се у складу са прописима о безбедности и 
здрављу на раду и на прописаном 
обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 
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43.14.  
Евиденција о пријавама опасних појава које 
би могле да угрозе безбедност и здравље 
припадника Војске Србије и запослених у 
Министарству одбране. 

Евиденција о пријавама опасних појава 
које би могле да угрозе безбедност и 
здравље припадника Војске Србије и 
запослених у Министарству одбране води 
се у складу са прописима о безбедности и 
здрављу на раду и на прописаном 
обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.15.  Евиденција о средствима и опреми за личну 
заштиту на раду. 

Евиденција о средствима и опреми за 
личну заштиту на раду води се у складу 
са прописима о безбедности и здрављу на 
раду и на прописаном обрасцу. 
Евиденција се води са недостацима у 
прописаним рубрикама односно у 
евиденцију су унети непотпуни подаци. 

Евиденција се не води. 
У евиденцију су унети нетачни подаци. 
Евиденција се не води на прописаном 
обрасцу. 

 

43.16.  Остале евиденције. 
Воде се и остале евиденције уколико су 
прописане упутством за примену мера 
безбедности и здравља на раду. 

Не воде се остале евиденције уколико су 
прописане упутством за примену мера 
безбедности и здравља на раду. 
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1.2. Е Л Е М Е Н Т И 

за оцену стања безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите и безбедности у метролошкој делатности; заштите животне средине и 
заштите добробити животиња у Министарству одбране и Војсци Србије и заштите животне средине у војним постројењима и војним складиштима у области 

О-2: „Заштита од пожара и експлозије” 

Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 

I. ПЛАНИРАЊЕ И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

1. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА, ДЕЛАТНОСТИ И ЗЕМЉИШТА У КАТЕГОРИЈЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА 

1.1.  Израђеност категоризације. 

Субјект заштите од пожара извршио је 
категоризацију објеката, делатности и 
земљишта према угрожености од пожара, 
зависно од величине и значаја објекта, 
врсте материјала употребљеног за његову 
изградњу и врсте покривача; технолошког 
процеса који се одвија у објекту, врсте и 
количине материјала који се производи, 
прерађује или складишти у објекту. 
Категоризација објеката, делатности и 
земљишта извршена је, у свему, у складу 
са прописима којима се прописује основа, 
мерила и услови за категоризацију 
објеката, делатности и земљишта према 
угрожености од пожара. 

Субјект заштите од пожара није извршио 
категоризацију објеката, делатности и 
земљишта или је извршио са недостацима 
који битно утичу на безбедан и здрав рад 
запослених и безбедност имовине. 
Категоризација објеката, делатности и 
земљишта није извршена у складу са 
мерилима и условима за категоризацију 
према угрожености од пожара. 

 

1.2.  Потпуност и квалитет категоризације. 

Одговорно лице образовало је комисију 
за категоризацију објеката делатности и 
земљишта према категорији угрожености 
од пожара. Категоризација садржи и 
закључак са дефинисаном категоријом 
угрожености од пожара целокупног в/к 
односно војног објекта, са потписом свих 
чланова комисије који су извршили 
категоризацију и одговорног лица. 
Разврставање објеката у категорије 
угрожености од пожара субјект заштите 
од пожара извршио је у потпуности, 
зависно од: 1) намене објекта; 2) 
инсталираних капацитета постројења за 
производњу, прераду или промет односно 

Одговорно лице није образовало комисију 
за категоризацију објеката делатности и 
земљишта према категорији угрожености 
од пожара. Категоризација не садржи 
закључак са дефинисаном категоријом 
угрожености од пожара целог в/к односно 
војног објекта са потписом свих чланова 
комисије који су извршили 
категоризацију и овлашћеног лица. 
Разврставање објеката у категорије 
угрожености од пожара није извршено 
зависно од намене објекта, инсталираних 
капацитета постројења за производњу, 
врсте технолошког поступка, капацитета 
објеката и складишта запаљивих и 
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од врсте технолошког поступка; 3) 
капацитета резервоара или објеката за 
запаљиве материје и складишта 
експлозивних материја; 4) величине 
објекта и његове локације и врсте 
конструкције и материјала од којег је 
изграђен; 5) броја запослених који у 
објекту бораве; 6) близине 
професионалне ватрогасне јединице и 7) 
површине простора и покривача. 

експлозивних материја, величине објекта, 
локације, врсте материјала од којег је 
изграђен, броја лица која у објекту 
бораве, близине ватрогасне јединице и 
површине простора и покривача. 

1.3.  Одобреност категоризације. 

На категоризацију објеката, делатности и 
земљишта, одговорно лице субјекта 
заштите од пожара благовремено је 
прибавило сагласност претпостављеног 
нивоа командовања или руковођења. 

На категоризацију објеката, делатности и 
земљишта, одговорно лице није 
прибавило сагласност претпостављеног 
нивоа командовања или руковођења. 

 

1.4.  Поступак након одобрења категоризације. 

Субјект заштите од пожара, у складу са 
извршеном категоризацијом објеката у 
категорије угрожености од пожара, 
надлежним путем, доставио је захтев са 
предлогом за одређивање минимума 
потребне техничке опремљености војне 
ватрогасне јединице, као и броја 
ватрогасаца и лица стручно 
оспособљених за обављање послова у 
области заштите од пожара. 
Извршена је попуна људством и 
ватрогасним ПС у складу са извршеном 
категоризацијом. 

Субјект заштите од пожара, у складу са 
извршеном категоризацијом објеката у 
категорије угрожености од пожара, није 
доставио захтев са предлогом за 
одређивање потребне техничке 
опремљености ватрогасне јединице, као и 
броја ватрогасаца или је захтев 
необразложен и непотпун. 
Није извршена попуна људством и 
ватрогасним ПС у складу са 
категоризацијом. 

 

1.5.  Ажурирање категоризације. 

Приликом промене елемената на основу 
којих је извршено разврставање у 
категорије угрожености од пожара 
субјект заштите од пожара редовно врши 
ажурирање категоризације у случају 
сваке промене намене објеката, количине, 
врсте и структуре ПС. 

Не врши се ажурирање постојеће 
категоризације приликом сваке промене 
намене објеката, количине, врсте и 
структуре ПС.  

2. НОРМАТИВНА УРЕЂЕНОСТ И ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

2.1.  Нормативна документа из области ЗОП. На основу извршене категоризације, 
субјект заштите од пожара израдио је, из 

Субјект заштите од пожара није израдио 
сва прописана нормативна документа из 
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своје надлежности, нормативна 
документа, и то: 
1) Организационо наређење за ЗОП на 

нивоу гарнизона; 
2) Организационо наређење за ЗОП на 

нивоу касарне  војног комплекса; 
3) Организационо наређење за ЗОП на 

нивоу субјекта заштите од пожара; 
4) анализе, евиденције и извештаје; 
5) остала нормативна документа ЗОП у 

складу са проценом пожарне 
угрожености и извршеном 
категоризацијом. 

области заштите од пожара, или су 
постојећа документа већим делом 
неажурна и некомплетна. 

2.2.  Евиденције из области ЗОП. 

Субјект заштите од пожара ажурно води и 
чува евиденције из области заштите од 
пожара у складу са правилником, и то: 
Евиденцију о лицима за ЗОП (Образац 1); 
Евиденцију о војним ватрогасним 
јединицама и ватрогасним екипама 
(Образац 2); 
Евиденцију ватрогасне опреме и 
средстава за гашење пожара (Образац 3); 
Евиденцију објеката у категорије 
угрожености од пожара (Образац 4); 
Извод из Плана заштите од пожара 
(Образац 5); 
План евакуације (Образац 6); 
Књигу контроле заштите од пожара 
(Образац 7); 
Евиденцију о пожарима (Образац 8); 
Извештај о пожару (Образац 9); 
Евиденцију о учешћу у гашењу пожара 
ван војног објекта (Образац 10); 
Извештај о дојави и тражењу помоћи 
(Образац 11). 

Субјект заштите од пожара није израдио 
евиденције и друга документа из области 
заштите од пожара, у складу са важећим 
правилником или су постојеће евиденције 
већим делом неажурне и некомплетне. 
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3. ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ПЛАН ЗОП) 

3.1. Израђеност Плана ЗОП. 

План заштите од пожара израђен је од 
стране субјекта заштите од пожара за гарни-
зон (гарнизонско место), војни комплекс 
и/или објекат који се налази ван војног 
комплекса, у складу са надлежностима. 
План заштите од пожара одобрио је: 

1) командант гарнизона  за гарнизон 
(гарнизонско место); 

2) командант војног комплекса  за 
војни комплекс; 

3) командант војног објекта  за војне 
објекте који се налазе ван војног 
комплекса. 

План заштите од пожара за гарнизон 
достављен је свим командама, јединицама 
и установама у гарнизону (гарнизонском 
месту). 
План заштите од пожара израдила је 
комисија коју је образовао командант 
гарнизона, односно командант војног 
комплекса и војног објекта. 
Комисију за израду плана ЗОП сачињавају 
лица за заштиту од пожара, лица која 
обављају оперативне и логистичке 
послове, а по потреби, и друга лица. 
За поједине објекте и технолошке процесе 
ангажована су и правна лица ван Војске 
Србије која обављају послове у области 
заштите од пожара. 

Субјект заштите од пожара није израдио 
План ЗОП за гарнизон (гарнизонско 
место), војни комплекс и војни објекат 
или је израђен са већим недостацима. 
План ЗОП није одобрен у складу са 
надлежностима. 
План ЗОП није достављен свим 
субјектима заштите од пожара. 
План ЗОП није израдила комисија коју је 
образовало одговорно лице субјекта 
заштите од пожара. 
Комисија за израду Плана ЗОП од стране 
субјекта заштите од пожара није 
правилно одређена. 

 

3.2. Садржај Плана ЗОП. 

За све објекте који су разврстани у I, II и 
III категорију угрожености од пожара, у 
надзираном субјекту израђен је План ЗОП 
као основни документ спровођења 
заштите од пожара. 

 

План ЗОП није израђен за све објекте 
разврстане у I, II и III категорију 
угрожености од пожара, постојећи План 
је са већим недостацима или је неажуран. 
План ЗОП не садржи све елементе у 
складу са правилником или су постојећи 
елементи непотпуни. 
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План ЗОП садржи: 
1) приказ постојећег стања ЗОП; 
2) процену угрожености од пожара; 
3) организацију заштите од пожара; 
4) предлог техничких и 

организационих мера за отклањање 
мера и унапређење ЗОП; 

5) прорачун потребних финансијских 
средстава; 

6) прописане прорачунске и графичке 
прилоге; 

7) прорачун максималног броја људи 
који се могу безбедно евакуисати из 
објекта. 

3.3. Приказ постојећег стања ЗОП. 

Приказ постојећег стања, у Плану ЗОП 
субјекта заштите од пожара, обухватио је 
техничке описе објекта са расположивим 
подацима о: 

1) површини објекта; 
2) укупном броју лица у објекту; 
3) објектима I,  II и III категорије 

угрожености од пожара; 
4) друмским и железничким 

саобраћајницама; 
5) електроенергетским објектима за 

пренос електричне енергије; 
6) локацијама на којима су ускладиштене 

веће количине запаљивих течности и 
гасова и експлозивних и других 
опасних материја; 

7) објектима војних ватрогасних 
јединица и ватрогасних екипа; 

8) распореду и смештају ватрогасне 
опреме и средстава за гашење пожара; 

9) природним извориштима воде који се 
могу употребити за гашење пожара; 

Приказ постојећег стања ЗОП није 
обухватио све техничке описе са 
расположивим подацима из правилника, 
или су постојећи са већим недостацима, 
неажурни или непотпуни. 
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10) пољопривредним и шумским 

површинама са путевима проходним 
за ватрогасна возила; 

11) шумским површинама по врсти, 
старости, запаљивости и 
изграђености противпожарних 
путева и просека у шумама; 

12) објектима који су неприступачни за 
прилаз ватрогасним возилима; 

13) објектима у којима нема довољно 
средстава за гашење пожара; 

14) систему веза употребљивих 
приликом гашења пожара; 

15) узроцима избијања и ширења 
евидентираних пожара током 
последњих десет година. 

3.4. Процена угрожености од пожара. 

На основу процене угрожености, 
одређене су мере за спречавање настанка 
и ширења пожара (превентивне мере), као 
и мере за гашење пожара које произилазе 
из специфичности Плана субјекта ЗОП. 
Основни елементи процене угрожености 
од пожара у субјекту заштите од пожара у 
целини сачињавају: 

1) постојеће стање; 
2) нумеричка анализа пожарне уг-

рожености; 
3) стручно мишљење о постојећем 

стању и организацији службе 
заштите од пожара; 

4) предлог мера у складу са прописима; 
5) закључак; 
6) графички прилози. 

Процена угрожености од пожара садржи 
и стручну обраду података на основу 
чињеница о: 

Процена угрожености од пожара у оквиру 
Плана ЗОП није адекватно обрађена и 
проценом нису обухваћени сви елементи 
у складу са правилником, или су 
постојећи са већим недостацима и/или 
непотпуни. 
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1) макроподели на пожарне секторе и 

зоне, уз оцену да ли они испуњавају 
прописане услове у погледу 
спречавања ширења пожара; 

2) густини изграђености унутар једне 
зоне; 

3) спратности грађевинских објеката и 
приступачности саобраћајница и 
површина у погледу могућности 
евакуације лица и гашења пожара; 

4) старости грађевинских објеката и 
потенцијалним опасностима за 
избијање пожара; 

5) спроведенe мерe ЗОП на објектима; 
6) стању спроведених мера заштите од 

пожара на шумским и 
пољопривредним површинама; 

7) распореду објеката са лако 
запаљивим, експлозивним и 
опасним материјама; 

8) стању уређаја  електроинсталација; 
9) стању громобранских инсталација; 
10) извориштима воде и хидрантској 

мрежи за гашење пожара; 
11) броју војних ватрогасних јединица и 

екипа; 
12) осматрању, узбуњивању и јављању 

о пожару. 

3.5. Организација заштите од пожара. 

Организација заштите од пожара, у 
субјекту заштите од пожара, обухвата: 

1) начин на који је организована ЗОП; 
2) начин на који се остварује 
комуникација са другим субјектима 
ЗОП у случају потребе; 
3) средства потребна за комуникацију; 

Организација ЗОП у оквиру Плана ЗОП 
није обухватила све елементе прописане 
правилником, или су постојећи са већим 
недостацима. 
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4) податке о броју ватрогасаца, техничкој 
опремљености и обучености војних 
ватрогасних јединица односно о 
организацији превентивних мера ЗОП, 
дежурства и податке о броју стручно 
оспособљених лица за задатке ЗОП; 
5) начин оспособљавања и провере 
оспособљености из ЗОП; 
6) поступак у случају пожара (знаци за 
узбуњивање; ко се извештава и када; 
поступак дежурних органа; поступак 
лица на обезбеђењу објеката; поступак 
људства у објекту; поступак ватрогасне 
екипе и др.). 

3.6. Предлог техничких и организационих мера у 
Плану ЗОП. 

Предлог техничких и организационих 
мера у Плану ЗОП субјекта заштите од 
пожара за отклањање недостатака и 
унапређење стања ЗОП обухватио је: 

1) мере у организацији ЗОП које могу 
утицати да се умањи ризик у 
погледу настанка; 

2) техничке мере које се односе на 
подизање нивоа ЗОП, а чија 
обавезна примена није утврђена 
законима и техничким прописима; 

3) мере ЗОП које се морају реализовати, 
а захтевају знатна финансијска 
средства која треба обезбедити 
посебним планирањем средстава; 

4) мере којима се планира набавка 
посебне опреме, уређаја и средстава 
да би се систем заштите од пожара 
унапредио и тиме смањио ризик; 

5) мере за санацију постојећег стања; 
6) мере унапређења које би се 

спроводиле на грађевинским 
објектима и отвореном простору; 

7) предлоге за изградњу нових извора и 

Предлог техничких и организационих 
мера субјекта заштите од пожара за 
отклањање недостатака и унапређење 
заштите од пожара у оквиру Плана ЗОП 
није обухватио све елементе. 
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инсталација за снабдевање водом за 
гашење пожара; 

8) предлоге за нове јединице за гашење 
пожара; 

9) мере у вези са паљењем ватре и 
спаљивањем остатака стрних усева, 
спаљивањем смећа на отвореном 
простору и спаљивањем биљних 
остатака на отвореном простору; 
10) предлог за изградњу нових 
осматрачких места за откривање 
пожара на отвореним просторима; 
11) предлог за измену или доградњу 
система везе. 

3.7. Прорачун потребних финансијских средстава. 

Прорачун потребних финансијских 
средстава у оквиру Плана ЗОП обухватио 
је реално сагледавање финансијских 
елемената свих предложених техничких и 
организационих мера и динамику 
извршења, усклађеном са планом 
одобрених средстава у надлежности 
субјекта ЗОП. 

Прорачун потребних финансијских 
средстава није израђен или није 
обухватио све предложене техничке и 
организационе мере заштите од пожара.  

3.8. Прорачунски и графички прилози Плана ЗОП. 

Прорачунским и графичким прилогом 
Плана ЗОП, израђеном од стране субјекта 
ЗОП, приказани су: 

1) површина на коју се конкретан план 
односи; 

2) зоне објеката I, II и III категорије 
угрожености од пожара; 

3) важније друмске и железничке 
саобраћајнице; 

4) електроенергетски објекти за пренос 
електричне енергије; 

5) локације на којима су ускладиштене 
веће количине запаљивих течности, 
гасова и експлозивне и друге опасне 
материје; 

Прорачунским и графичким прилогом 
Плана ЗОП нису приказани нити 
обрађени сви елементи прописани 
правилником. 
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6) објекти војних ватрогасних јединица и 

ватрогасних екипа; 
7) природна изворишта воде која се 

могу употребљавати за гашење 
пожара; 

8) објекти у којима повремено или 
стално борави већи број лица; 

9) подручја са пољопривредним и 
шумским површинама по врсти, 
запаљивости и изграђености 
противпожарних путева и просека у 
шумама; 

10) објекти који су неприступачни за 
прилаз ватрогасним возилима; 

11) објекти у којима нема довољно 
средстава за гашење пожара; 

12) легенда симбола и ознака према 
српским стандардима (СРПС). 

3.9. Извод из Плана ЗОП 

Субјект заштите од пожара израдио је 
Изводе из Плана ЗОП за војне објекте у 
којима стално бораве запослени, за 
издвојене војне објекте и просторе са 
високим пожарним оптерећењем. 
Изводи из Плана ЗОП су у потпуности 
ажурни и истакнути на видном месту 
улаза у војни објекат. 

Субјект ЗОП није израдио Изводе из 
плана ЗОП за све објекте у којима стално 
бораве запослени, за издвојене објекте и 
просторе са високим пожарним 
оптерећењем. 
Изводи из плана ЗОП нису ажурни и 
истакнути на видном месту у објекту. 

 

3.10. План евакуације. 

Субјект заштите од пожара израдио је 
план евакуације и упутствa за поступање 
у случају пожара у потпуности и 
прецизно. 
План евакуације израђен је са свим 
садржајима и у боји, посебно за сваки 
спрат, односно етажу. 
План евакуације и упутствa за поступање 
у случају пожара истакнути су на видном 
месту. 

Субјект ЗОП није израдио план 
евакуације и прецизна упутствa за 
поступање у случају пожара. 
План евакуације није израђен са свим 
садржајима и у боји, посебно за сваки 
спрат, односно етажу. 
План евакуације и упутствa за поступање 
у случају пожара нису истакнути на 
видном месту. 

 

3.11. Оперативна карта гашења пожара. Војна ватрогасна јединица, у сарадњи са Оперативна карта гашења пожара није  
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1 2 3 4 5 
лицима за ЗОП и надлежном командом 
израдила је оперативну карту гашења 
пожара субјеката разврстаних у I и II 
категорију угрожености од пожара. 
Оперативну карту гашења пожара у 
гарнизону у коме не постоји војна 
ватрогасна јединица израдило је лице за 
заштиту од пожара у сарадњи са 
ватрогасним екипама и командом 
гарнизона. 
Примерци оперативне карте достављени 
су војној ватрогасној јединици, лицу за 
заштиту од пожара и органу надлежном 
за оперативне послове у субјекту заштите 
од пожара који је обезбедио по један 
примерак оперативне карте за потребе 
дежурних органа која се налази у 
дежурани или на пријавници, на улазу у 
војни објекат  комплекс. 

израђена за све војне објекте разврстане у 
I и II категорију угрожености од пожара у 
сарадњи са надлежном војном 
ватрогасном јединицом и не налази се у 
дежурани или на пријавници војног 
објекта  комплекса. 

4. ОРГАНИЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

4.1. Извршавање задатака из области заштите од 
пожара. 

Одговорно лице субјекта заштите од 
пожара у чијој се одговорности налазе 
објекти и простори, остварио је у 
потпуности обавезе да: 

1) организује спровођење превен-
тивних мера ЗОП, обезбеди 
технички опремљену и обучену 
формацијску војну ватрогасну 
јединицу са потребним бројем 
ватрогасаца и адекватну опрему за 
гашење пожара  за објекте 
разврстане у I категорију 
угрожености од пожара; 

2) организује спровођење превенти-
вних мера заштите од пожара и 
стално дежурство са потребним 
бројем лица стручно оспособљених 
за спровођење мера заштите од 
пожара и обезбеди адекватну 

Обавезе у организовању заштите од 
пожара нису примењене у субјекту 
заштите од пожара у потпуности и садрже 
недостатке који могу проузроковати 
значајне последице по људство и ПС у 
субјекту заштите од пожара. 

 



120 

Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 

опрему за гашење пожара  за 
објекте разврстане у II категорију 
угрожености од пожара; 

3) организује спровођење превенти-
вних мера ЗОП са потребним бројем 
лица стручно оспособљених за 
спровођење мера заштите од пожара 
и обезбеди адекватну опрему и 
уређаје за гашење пожара – за 
објекте разврстане у III категорију 
угрожености од пожара. 

4.2. Обавеза субјекта заштите од пожара нивоа 
бригаде. 

Субјект заштите од пожара нивоа бригаде 
(базе, центра и флотиле), у оквиру 
одговорности за стање заштите од пожара 
реализује следеће активности: 

1) планира, организује и реализује 
предузимање мера заштите од 
пожара; 

2) организује и врши категоризацију 
објеката; 

3) израђује план заштите од пожара; 
4) прописује и предузима посебне 

превентивне мере заштите од 
пожара; 

5) одређује лице за ЗОП и ватрогасну 
екипу; 

6) планира и организује обуку 
ватрогасне екипе и својих 
припадника из заштите од пожара; 

7) организује проверу оспособљености 
својих припадника из области 
заштите од пожара; 

8) доставља предлог за израду плана 
набавке ватрогасне опреме и 
средстава за гашење пожара; 

9) формира и чува резерве ватрогасне 
опреме и средстава за гашење 
пожара; 

Субјект заштите од пожара нивоа бригаде 
није реализовао већи део обавеза у складу 
са правилником, или је прописане обавезе 
реализовао са недостацима који утичу на 
безбедност људи и ПС. 
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10) непосредно остварује увид у фу-

нкционисање ЗОП у потчињеним 
саставима и у прописаним роковима 
врши контролу; 

11) води прописане евиденције о ЗОП у 
складу са правилником; 

12) периодично доставља извештаје о 
стању заштите од пожара; 

13) сарађује са ватрогасним јединицама 
на територији; 

14) обавља и друге задатке из области 
ЗОП. 

4.3. Обавезе субјеката заштите од пожара нивоа 
батаљона. 

Субјект заштите од пожара нивоа 
батаљона у оквиру одговорности за стање 
заштите од пожара реализовао је следеће: 

1)  регулисао је организацију ЗОП и 
предузима превентивне мере заштите 
од пожара; 

2) организовао је и извршио 
категоризацију објеката и простора 
у складу са правилником; 

3) израдио је план заштите од пожара; 
4) одредио је лице за ЗОП и ватрогасну 

екипу и регулисао употребу снага и 
средстава за гашење пожара; 

5) организује контролу исправности 
ватрогасне опреме и средстава за 
гашење пожара и проверу 
оспособљености својих припадника 
(запослених) из ЗОП у складу са 
правилником; 

6) планира и организује обуку 
ватрогасне екипе и свих запослених 
припадника из ЗОП; 

7) организује сталну контролу 
спровођења превентивних мера ЗОП 
и у потчињеним саставима у 
прописаним роковима врши 

Субјекат заштите од пожара нивоа 
батаљона из области заштите од пожара 
није реализовао већи део својих обавеза у 
складу са прописима, или је реализовао са 
већим недостацима који утичу на 
безбедност људи и ПС. 
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контролу заштите од пожара; 

8) формира и чува резерве ватрогасне 
опреме и средстава за гашење 
пожара; 

9) води прописане евиденције о ЗОП у 
складу са правилником; 

10) периодично доставља извештаје о 
стању ЗОП. 

4.4. Обавезе команде гарнизона из области 
заштите од пожара 

Команда гарнизона, у својству субјекта 
ЗОП, у складу са надлежностима, у оквиру 
одговорности за стање заштите од пожара 
реализовала је следеће активности: 

1) одредила је лице за ЗОП и његовог 
заменика, уколико формацијом није 
одређено; 

2) регулише мере заштите од пожара и 
експлозија; 

3) регулише ватрогасно дежурство у 
гарнизону; 

4)  регулише начин учешћа и међусобну 
помоћ команди, јединица и установа 
у гашењу пожара; 

5) регулише контролу мера ЗОП у 
гарнизону; 

6) одредила је војне ватрогасне 
јединице за гашење пожара на 
објектима у гарнизону; 

7) за случај повећане опасности 
одредила је екипе у приправности и 
организовала везу са њима; 

8) регулисала је сарадњу са ватрогас-
ним субјектима у гарнизону и начин 
ангажовања у случају пожара на 
војним и цивилним објектима; 

9) израдила је план превенција кризе 
којим дефинише задатке у случају 
природних непогода и техничко-
технолошких несрећа; 

Команда гарнизона, у складу са 
надлежностима није регулисала своје 
обавезе из области заштите од пожара или 
су регулисане са већим недостацима. 
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10) регулисала је узбуњивање у случају 

природних непогода и техничко-
технолошких и других несрећа 
којима су угрожени људи и 
имовина; 

11) одредила је војну ватрогасну 
јединицу која је израдила 
оперативну карту гашења пожара за 
субјекте I и II категорије 
угрожености од пожара које у свом 
саставу немају војну ватрогасну 
јединицу; 

12) регулисала је израду оперативне 
карте гашења пожара за објекте 
разврстане у I категорију 
угрожености од пожара који у свом 
саставу имају војну ватрогасну 
јединицу; 

13) успоставила је сарадњу са 
ватрогасно-спасилачким 
јединицама и ватрогасним 
јединицама на територији у зони 
своје одговорности, у складу са 
потребама, а ради израде 
квалитетне и свеобухватне 
оперативне карте гашења пожара. 

4.5. Обавезе команданта војног комплекса из 
области заштите од пожара. 

Командант војног комплекса (касарне, 
базе, војног аеродрома, луке  сидришта, 
логорског простора и др.) у својству 
субјекта заштите од пожара, одговоран је 
за заштиту од пожара и: 

1) наређењем је регулисао орган-
изацију ЗОП у војном комплексу и 
одређује лице за заштиту од пожара 
и његовог заменика; 

2) одредио је командира ватрогасне 
екипе и његовог заменика; 

3) одредио је јачину и састав ватрогасне 
екипе, зависно од пожарног 

Командант војног комплекса није 
регулисао заштиту од пожара из своје 
надлежности или је то реализовао са 
значајним пропустима који утичу на 
безбедност људи и ПС. 
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оптерећења и угрожености војног 
комплекса и регулише њену обуку; 

4) одредио је допунску ватрогасну 
екипу и њен састав, уколико је 
проценом дефинисана потреба; 

5) одређује мере безбедности и 
заштите; 

6) регулише узбуњивање у случају 
природних непогода и техничко-
технолошких и других несрећа 
којима су угрожени људи и имовина; 

7) одредио је групе које се ангажују 
приликом гашења пожара ширих 
размера према плану заштите од 
пожара; 

8) прецизирао је употребу војне 
ватрогасне јединице и ватрогасне 
екипе у гашењу пожара ван круга 
војног комплекса; 

9) одредио је ватрогасно дежурство, 
противпожарну стражу и 
противпожарно осматрање, уколико 
је потребно; 

10) предузима мере да се објекти 
обезбеде ватрогасном опремом и 
средствима за гашење пожара према 
Норми припадања ватрогасне 
опреме и средстава за гашење 
пожара и контролише њихову 
исправност и наменску употребу; 

11) месечно прегледа и потписује књигу 
контроле заштите од пожара и 
наређује отклањање уочених 
недостатака; 

12) одобрава План ЗОП војног комплекса 
и упутствa за поступање у случају пожара. 

4.6. Обавезе осталих надлежних руководилаца из 
области заштите од пожара. 

Одговорно лице (начелник, шеф, 
управник, пословођа, вођа смене, 

Остали надлежни руководиоци (начелник, 
шеф, управник, пословођа, вођа смене,  
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командир и др.)  у субјекту заштите од 
пожара, одговорни су за примену мера 
заштите од пожара и у потпуности 
извршавају следеће задатке: 

1) организују примену мера ЗОП при 
одвијању радног процеса, 
непосредно и преко својих 
потчињених; 

2) у сарадњи са лицем за ЗОП 
анализирају стање, предузимају и 
предлажу мере за унапређење стања 
ЗОП у току реализације задатака; 

3) обезбеђују ватрогасну опрему и 
средства за гашење пожара и 
контролишу њихово наменско 
коришћење и редовност 
испитивања; 

4) непосредно контролишу спровођење 
превентивних мера заштите од 
пожара; 

5) контролишу оспособљеност у 
познавању и примени мера заштите 
од пожара; 

6) контролишу ред, дисциплину, 
технолошке и организационе 
процесе, као и друге елементе од 
утицаја на заштиту од пожара. 

командир и др.) у субјекту заштите од 
пожара, нису у потпуности одговорни за 
примену мера заштите од пожара или 
само делимично извршавају задатке из 
области заштите од пожара, без писаних 
налога и аката командовања и 
руковођења. 

4.7. Одређивање лица за заштиту од пожара. 

Субјект заштите од пожара је наређењем 
одредио лице за заштиту од пожара и 
лице које га замењује. 
Број лица за заштиту од пожара одређен 
је зависно од технолошког процеса рада, 
процене угрожености од пожара и других 
опасности. 
Уколико је субјекат заштите од пожара 
размештен у више војних комплекса или 
војних објеката, за сваку своју издвојену 
организациону јединицу одређено је лице 

Субјект заштите од пожара није одредио 
лице за заштиту од пожара или приликом 
одређивања лица нису испуњени захтеви 
из правилника. 
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за заштиту од пожара. 
Командант војног комплекса је одредио 
лице за заштиту од пожара за цео војни 
комплекс. 

4.8. Квалификације лица за заштиту од пожара. 

Стручне послове заштите од пожара, у 
субјекту заштите од пожара, обавља лице 
које је: 

1) припадник Војске Србије и 
запослени у Министарству одбране 
са најмање завршеним студијама I 
степена високог образовања из 
одговарајуће научне односно 
стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-
технолошких и природно-
математичких наука; 

2) припадник Војске Србије и 
запослени у Министарству одбране 
који је завршио најмање студије 
првог степена високог образовања у 
области цивилне заштите у оквиру 
образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука; 

3) за субјект ЗОП у својој надлежности 
има објекте разврстане у I 
категорију угрожености од пожара 
у складу са прописом којим се 
прописују основи, мерила и услови 
за категоризацију објеката, 
делатности и земљишта према 
угрожености од пожара, припадник 
Војск Србије и запослени у 
Министарству одбране који је 
стекао најмање 240 ЕСПБ бодова на 
академским или струковним 
студијама одговарајуће техничко-
технолошке научне области. 

Стручне послове ЗОП, у субјекту заштите 
од пожара, обављају  лица која не 

Приликом одређивања лица за ЗОП нису 
испуњени минимални захтеви у вези са 
компетенцијама и квалификацијама лица 
која обављају ту дужност. 
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испуњавају наведене услове, јер се налазе 
дуже од две године на формацијском 
месту на којем се обављају послови ЗОП 
или су наведене послове, поред своје 
редовне дужности, обављали најмање три 
године. 
Лице за заштиту од пожара, у субјекту 
заштите од пожара, поред наведених 
услова има положен стручни испит из 
области заштите од пожара. 
Лице које послове заштите од пожара 
обавља у складу са упутством о 
унутрашњој организацији и раду субјекта 
ЗОП може уместо стручног испита имати 
и уверење о стручној оспособљености за 
обављање послова заштите од пожара у 
Министарству одбране и Војсци Србије. 

4.9. Дужности лица за заштиту од пожара 

Лице за ЗОП у субјекту ЗОП, у стручном 
погледу одговорно је за организацију 
спровођења мера ЗОП и у субјекту 
обавља следеће послове: 

1) планира и организује спровођење 
прописа из области заштите од 
пожара; 

2) прати организацију и функци-
онисање заштите од пожара и 
предлаже мере за побољшање; 

3) анализира територију са становишта 
ЗОП, остварује увид у јачину, 
опремљеност и распоред 
ватрогасних јединица на територији 
и остварује сарадњу ради јачања 
превентиве акције и заједничких 
акција гашења пожара; 

4) контролише обуку војних ватр- 
огасних јединица и ватрогасних 
екипа и њихову оспособљеност; 

 

Лице за заштиту од пожара у субјекту 
заштите од пожара не обавља све послове 
и задатке прописане правилником или их 
извршава са већим недостацима, 
пропустима и слабостима. 
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5) носилац је израде плана заштите од 

пожара; 
6) учествује у планирању и извођењу 

обуке из заштите од пожара; 
7) планира потребе за набавком 

ватрогасне опреме и средстава за 
гашење пожара; 

8) контролише спровођење превен-
тивних мера ЗОП, прописа и аката 
који се односе на ЗОП у 
потчињеним саставима и предлаже 
начин отклањања уочених 
недостатака; 

9) месечно контролише спровођење 
мера ЗОП и стање ватрогасне 
опреме и средстава за ЗОП у 
касарни, а податке о томе уноси у 
Књигу контроле ЗОП коју подноси 
команданту касарне на увид и потпис; 

10) учествује у планирању одржавања 
ватрогасне опреме, средстава за 
ЗОП и стабилних система за 
заштиту од пожара; 

11) води прописане евиденције ЗОП у 
складу са правилником заштите од 
пожара; 

12) предлаже забрану употребе 
неисправних објеката, уређаја, 
ложишта и непрописних елект- 
ричних инсталација; 

13) учествује у утврђивању узрока 
пожара; 

14) остварује, по потреби, сарадњу са 
ватрогасно-спасилачким једи- 
ницама и ватрогасним јединицама 
на територији и другим ци вилним 
организацијама и служ бама чија је 
делатност заштита од пожара; 

15) обавља и друге задатке из области 
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заштите од пожара у складу са 
својим надлеж ностима. 

4.10. Координација и сарадња ради организовања и 
примени прописаних мера заштите од пожара. 

Командант војног комплекса у којем је 
размештено више команди, јединица и 
установа Војске Србије или унутрашњих 
јединица Министарства одбране, у 
својству субјекта ЗОП својим наређењем 
формирао је координациони стручни тим 
који чине лица која обављају послове 
БЗР, ЗЖС и ЗОП и, по потреби, друга 
стручна лица ради заједничког рада у 
спровођењу мера безбедности и здравља 
на раду, заштите животне средине и 
заштите од пожара и експлозије. 
Координациони тим извршава задатке 
према плановима рада и наређењима 
одговорног старешине. Постоји ажурна 
евиденција и записници са састанака 
тима. 

Командант војног комплекса у којем је 
размештено више команди, јединица и 
установа Војске Србије или унутрашњих 
јединица Министарства одбране, у 
својству субјекта заштите од пожара 
својим наређењем није формирао 
координациони стручни тим ради 
заједничког рада у спровођењу мера 
заштите.  

II. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

5. ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

5.1. Обухват општих превентивних мера ЗОП у 
субјекту заштите од пожара. 

Опште превентивне мере заштите од 
пожара у в/к и војном објекту, односно 
војном кругу у субјекту заштите од 
пожара обухватиле су: 

1) мере којима се спречава настанак 
пожара; правилност ускладиштења 
лако запаљивих и експлозивних 
материја; избор и одржавање 
технолошких процеса (трење, 
самопаљење, хемијске реакције и 
статички електрицитет); ненаменска 
употреба лако запаљивих и 
експлозивних материја и непажња 
при манипулацији; употреба 
отворене ватре и других извора 
паљења у ватроопасним срединама; 
пушење на недозвољеним местима; 

Обухват превентивних мера заштите од 
пожара у субјекту заштите од пожара није 
у потпуности у складу са прописима и 
може проузроковати последице по 
запослене и имовину. 
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употреба неисправних ложишта, 
пећи, чункова и димњака; коришћење 
неисправних инсталација или 
агрегата; преоптерећење 
електричних инсталација и слично; 

2) грађевинске мере заштите које треба 
предвидети приликом пројектних 
програма, пројектовања, грађења и 
адаптације објеката, употребе 
ватроотпорног грађевинског 
материјала, грађења прилазних 
путева и пролаза и друго; 

3) постављање стабилних система за 
дојаву и гашење пожара и стабилних 
система и уређаја за детекцију 
експлозивних гасова, пара и 
прашине, извођење система за 
одвођење дима и топлоте и других 
инсталација и уређаја за контролу 
технолошког процеса; 

4) обезбеђење потребне ватрогасне 
опреме и средстава за гашење 
пожара, воде и других материја за 
гашење пожара, смештај и 
одржавање; 

5) одржавање и контролу исправности 
уређаја и инсталација чија 
неисправност може утицати на 
настанак и ширење пожара; 

6) оспособљеност у познавању 
превентивних мера, руковању 
ватрогасном опремом и средствима, 
гашењу пожара и спасавању људи и 
материјалних средстава; 

7) организацију контроле спровођења 
мера ЗОП. 

5.2. Организовање и контрола заштите од пожара 
у условима повишених температура ваздуха. 

Субјект заштите од пожара је пре почетка 
периода повишених температура ваздуха 
извршио ванредну контролу предузетих 

Пре почетка периода повишених 
температура ваздуха субјект ЗОП није 
извршио ванредну контролу предузетих 
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превентивних мера ЗОП са тежиштем на 
објектима и просторима са повећаним 
ризиком од избијања пожара. 
Након реализоване ванредне контроле 
отклањају се уочени недостаци, извршена 
је допунска процена угрожености 
објеката од пожара, делатности и 
земљишта у својој надлежности, одређен 
је довољан број лица за заштиту од 
пожара и ажурирани планови ЗОП, у 
надлежности субјекта заштите од пожара, 
у складу са правилником. 

превентивних мера заштите од пожара у 
својој надлежности и није извршио 
допунску процену угрожености од 
пожара, није одређен довољан број лица 
за заштиту од пожара и нису ажурирани 
планови заштите од пожара. 

5.3. Одржавање круга војног комплекса у 
противпожарном смислу. 

Круг војног комплекса и војног објекта у 
субјекту заштите од пожара редовно се 
одржава кошењем и уклањањем траве, 
жбуња, сувог растиња и лишћа. 
Ако постоји опасност да се са околних 
пољопривредних или других површина 
прошири пожар на круг војног комплекса 
или војног објекта, субјект заштите од 
пожара израђује ватрогасни 
(противпожарни) појас са унутрашње 
стране ограде војног комплекса или војног 
објекта. 
Субјект заштите од пожара је 
наредбодавно забранио ложење отворене 
ватре у шуми и на удаљености од 200 m 
од руба шуме, осим на одређеним и за то 
видно обележеним местима у складу са 
прописаним мерама заштите од пожара. 

Круг војног комплекса и војног објекта у 
надлежности субјекта ЗОП нередовно се и 
недовољно одржава. 
Није израђен противпожарни појас. 
Субјект ЗОП није наредбодавно забранио 
ложење отворене ватре у шуми и на 
удаљености од 200 m од руба шуме, осим 
на одређеним и за то видно обележеним 
местима, у складу са прописаним мерама 
заштите од пожара. 

 

5.4. 
Димњаци, димоводи, ложишта, инсталације 
флуида, простори испред главних разводних 
ормара. 

Димњаци, димоводи, ложишна постројења 
(котларнице, пећи и горионици за горива) 
и инсталације флуида у субјекту ЗОП 
чисте се, одржавају и контролишу у 
складу са важећим прописима, уз вођење 
прописане евиденције у надлежности 
субјекта. 
Инсталације флуида (топловоди, 
гасоводи, ваздушне и друге инсталације) 

Димњаци, димоводи, ложишна постројења 
(котларнице, пећи и горионици за горива) 
и инсталације флуида у субјекту заштите 
од пожара не чисте се, одржавају и 
контролишу у складу са важећим 
прописима, без прописане евиденције у 
надлежности субјекта ЗОП. 
Простор испред главних разводних 
ормара и разводних ормара за објекте, 
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и њихова припадајућа опрема и уређаји, 
као и електричне, громобранске, 
вентилационе и друге инсталације 
изведене су, односно постављене и 
одржавају се тако да не представљају 
опасност од пожара у субјекту заштите од 
пожара. 
Простор испред главних разводних 
ормара и разводних ормара за објекте, 
постројења и уређаја у надлежности 
субјекта ЗОП, као и прилази увек су чисти 
и проходни како би у случају пожара 
главни прекидачи за искључење 
електричне енергије у објектима били лако 
доступни у сваком тренутку. 

постројења и уређаје, као и прилази нису 
у потпуности чисти и проходни како би у 
случају пожара главни прекидачи за 
искључење електричне енергије у 
објектима били доступни у сваком 
тренутку. 

5.5. Запаљиве материје и течности. 

Масне крпе, кучине и слично одлажу се у 
посуде од негоривог материјала и 
свакодневно, на прописан начин уклањају 
из радне и животне средине. 
Просуте запаљиве течности одмах се 
посипају одговарајућим еколошким 
упијајућим материјама, песком или земљом, 
а потом чисте и уклањају из радне околине 
и животне средине уз примену прописаних 
мера безбедности и здравља на раду и 
заштите животне средине. 
Ради спречавања настанка пожара 
редовно се одржавају, чисте и подмазују 
машине и уређаји. 
Регулисано је да се запаљивe течности 
путем канализационе мреже не одводе у 
водотокове. 

Масне крпе, кучине и слично не одлажу 
се свакодневно, на прописан начин и не 
уклањају из радне и животне средине. 
Просуте запаљиве течности не посипају се 
песком, земљом или одговарајућим 
упијајућим материјама, нити чисте и 
уклањају из радне околине и животне 
средине. 
Ради спречавања настанка пожара 
редовно се не одржавају, чисте и 
подмазују машине и уређаји. 
Запаљиве течности се путем 
канализационе мреже директно одводе у 
водотокове. 

 

5.6. Опште превентивне мере заштите од пожара у 
парку техничких средстава и гаражама. 

Моторна возила су размештена тако да се 
могу брзо извући према утврђеном реду 
који је предвиђен планом заштите од 
пожара. За извлачење возила обезбеђена 
су дежурна возила и специјална ужад или 
металне руде. 
Парк техничких средстава има резервни 

Опште превентивне мере заштите од 
пожара у парку техничких средстава и 
гаражама нису у потпуности примењене. 
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излаз који се може користити у случају 
пожара. 
У парку техничких средстава и гаражама, 
преносне светиљке имају 
противексплозивну заштиту. 
Места за преглед и мање оправке 
одређена су на најпогоднијем месту у ПТС 
удаљеном најмање 30 m од станице 
погонских средстава, гараже и других 
објеката за смештај возила. 
У случају да гаража нема природну вентила-
цију обезбеђена је принудна вентилација. 
Неисправна моторна возила не 
запречавају излазе из парка техничких 
средстава или гараже. 

5.7. Обављање пожарно – oпасних послова ван 
просторија које су за то намењене. 

Обављање потенцијално запаљивих, 
експлозивних и других пожарно – 
опасних послова ван просторија које су за 
те послове намењене дозвољено је само 
под условом да су предузете одговарајуће 
мере заштите од пожара и уз присуство 
дежурног противпожарца или 
противпожарне страже односно тек пошто 
се прибави одобрење за извођење тих 
послова од надлежног руководиоца. 

Обављање могућих запаљивих, 
експлозивних и других пожарно – 
опасних послова ван просторија које су за 
те послове намењене, није регулисано уз 
услов да су предузете све потребне мере 
заштите од пожара. 

 

5.8. Коришћење грејних тела и прибора за 
припрему топлих напитака. 

У субјекту ЗОП обезбеђено је да када се 
објекти загревају ТА пећима или другим 
електричним грејним телима, електро-
инсталације и прикључци на њима морају 
бити правилно димензионисани, прописно 
изведени, одржавани и контролисани. У 
близини грејних тела не налазе се лако 
запаљиви материјали. Грејна тела без 
присуства људи нису у раду. 

Коришћење грејних тела у субјекту ЗОП 
није наредбодавно регулисано и није 
прописана процедура њиховог 
коришћења и руковања. У субјекту ЗОП 
није регулисано испитивање 
електроинсталација и контрола и 
одржавање клима-уређаја и прикључака у 
просторијама у којима се грејање врши 
клима-уређајима. 

 

5.9. Прилази и путеви. 

Прилази и путеви до ручних апарата за 
гашење пожара и хидрантских ормара за 
гашење пожара увек су слободни и 
проходни за несметан прилаз. 

Прилази и путеви до апарата за гашење 
пожара и хидрантских ормара нису увек 
слободни и проходни за несметан прилаз. 
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5.10. Путеви за евакуацију. 
Путеви за евакуацију, ходници и 
степеништа увек су слободни, означени и 
осветљени. 

Путеви за евакуацију, ходници и 
степеништа нису увек слободни, означени 
и осветљени. 

 

5.11. Обезбеђење воде у складиштима и другим 
војним комплексима. 

У кругу војних комплекса, посебно 
складишта, постоји обезбеђена резерва 
воде за потребе гашења пожара. До река, 
потока, базена и бунара у непосредној 
близини складишта и других војних 
комплекса уређени су прилазни путеви. 
У комплексима који имају водоводну 
мрежу постављен је потребан број 
хидраната са хидрантском опремом. Ако 
нема хидрантске мреже, постоје базени 
или бурад са водом одређеног капацитета 
према нормативу. 

У кругу складишта и других војних 
комплекса није обезбеђена довољна 
резерва воде за потребе гашења пожара и 
нису уређени прилазни путеви до 
најближих изворишта воде. 

 

6.  ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

6.1. Спаваонице и просторије за рад. 

У спаваоницама и просторијама за рад, у 
надлежности субјекта ЗОП, дефинисано је: 

1) ложење пећи прекида се најкасније 
један час пре почетка ноћног одмора 
односно завршетка рада; 

2) да количина огрева код пећи може 
бити само за једнодневну употребу; 

3) да је забрањено пушење и уношење 
лако запаљивих и експлозивних 
материја. 

У спаваоницама и просторијама за рад 
забрањена је употреба продужних 
каблова који се настављају један на 
други, електричних решоа, грејалица, 
електричних радијатора и других сличних 
термоелектричних апарата и грејних тела. 
Изузетно, одговорно лице у посебним 
случајевима писаним путем одобрава 
употребу појединих термоелектричних 
апарата и грејних тела уз предузимање 
свих превентивних мера ЗОП. 

Опште превентивне мере заштите од 
пожара у спаваоницама и просторијама за 
рад нису заступљене у потребном обиму. 
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У корпе за отпатке забрањено је одлагање 
материја које би могле да изазову пожар 
(опушци од цигарета, шибице и упаљачи). 

6.2. Канцеларијски простори, штампарије и 
архиве. 

У канцеларијским просторијама, 
штампарији, архивама и другим 
просторијама у којима се складишти 
папир, регистратори и канцеларијски 
материјал обезбеђено је њихово 
растојање од таванице и сијаличног места 
од најмање 60 cm, а размак од зида и 
пролази нису мањи од 80 cm. 

У просторијама у којима се складишти 
папир и канцеларијски материјал није 
обезбеђено њихово растојање од таванице 
и сијаличног места од најмање 60 cm, а 
размак од зида и пролази су мањи од 80 cm.  

6.3. Објекти за културне, забавне и спортске 
активности. 

У објектима за културне, забавне и 
спортске активности (домови Војске 
Србије, војни клубови, спомен-собе, 
спортски терени и спортске сале) у 
надлежности субјекта заштите од пожара 
дефинисано је да: 

1) сви улази и излази морају бити 
слободни за несметан и сигуран 
пролаз; 

2) гардеробе морају бити смештене 
само у широким предворјима; 

3) главни и резервни излази за време 
састанака, предавања, биоскопских и 
других представа морају имати 
осветљен натпис: „ИЗЛАЗ”; 

4) путеви за евакуацију, ходници и 
степеништа су слободни, означени и 
имају нужну расвету. 

У предметним објектима, док се у њима 
налазе људи, организовано је ватрогасно 
дежурство, забране и упозорења 
истакнути су на видним местима. 

У објектима за културне, спортске и 
забавне активности (домови Војске 
Србије, клубови, спомен-собе, спортски 
терени и спортске сале) у надлежности 
субјекта ЗОП нису прописане опште 
превентивне мере заштите од пожара у 
потребној мери. 

 



136 

Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 

6.4. Подруми и подрумски простори. 

Подруми и подрумске просторије користе 
се за смештај огрева (чврста горива). 
Прозори на подрумима су затворени и 
обезбеђени жичаном мрежом. Подруми се 
редовно чисте и проветравају. 
Изузетно, подрумске просторије користе 
се и у друге сврхе уз претходну примену 
мера и норматива, односно пројекта 
заштите од пожара. 

Превентивне мере заштите од пожара у 
подрумима и подрумским просторијама 
нису заступљене на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту запослених и ПС. 

 

6.5. Тавани и тавански простори. 

На таванима се не складишти запаљиви 
материјал. Тавани се редовно чисте и 
одржавају. 
Дрвена кровна конструкција је заштићена 
премазима за повећање ватроотпорности. 
Тавани су обезбеђени потребном 
ватрогасном опремом и средствима за 
гашење пожара у складу са нормативом и 
закључани су. 

На таванима се складишти различити 
материјал. Тавани се нередовно чисте и 
одржавају. 
Тавани нису обезбеђени потребном 
ватрогасном опремом и средствима за 
гашење пожара у складу са нормативом и 
нису закључани. 

 

6.6. Објекти интендантске службе. 

У објектима интендантске службе (објекти 
исхране, пекаре, перионице, хемијске 
чистионице, столарске, кројачке и 
обућарске радионице) забрањено је 
пушење осим на одређеним и обележеним 
местима. Регулисано је да се након 
завршетка рада сви електрични уређаји и 
машине обавезно искључују, осим који по 
процедурама морају бити укључени. 
У кухињама се редовно одржавају 
ложишта, димњаци, вентилациони канали, 
инсталације и уређаји. 

Мере заштите од пожара у објектима 
интендантске службе нису заступљене у 
потребном обиму на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту запослених и ПС. 

 

6.7. Пекаре, кројачке и обућарске радионице. 

Пекаре се редовно чисте и проветравају 
ради спречавања експлозивне 
концентрације прашине. 
Кројачке и обућарске радионице редовно 
се чисте и проветравају. Рад са лепком, 
бојама и запаљивим течностима обавља се 
у посебним просторијама за ту намену. 
Запаљиви материјал у радионице уноси се 

Мере ЗОП у пекарама, кројачким и 
обућарским радионицама нису 
заступљене у потребном обиму на начин 
да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС.  
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у количинама потребним за рад једне 
смене. 

6.8. Столарске радионице. 

У столарској радионици посебна пажња 
обраћена је на лепила, струготину, 
пиљевину, шушку и сушење материјала. 
Столарска радионица има природну 
вентилацију или вентилаторе за 
избацивање прашине. За време рада, 
струготина се чешће уклања са машина, 
скупља на гомилу и сваки дан, на крају 
радног времена, износи из радионице. 
Наредбодавно је забрањено загревање 
пећима са отвореним пламеном и другим 
пећима које могу изазвати паљење лако 
запаљивих смеша. 

Мере заштите од пожара у столарским 
радионицама нису заступљене у 
потребном обиму на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту запослених и ПС. 

 

6.9. Технички блокови и радионице. 

У техничким блоковима (радионице, 
сервисне станице и сл.) регулисано је 
редовно чишћење подова и радних 
површина, машина, уређаја и 
инсталација. 
Забрањено је истовремено обављање 
више врста радова који могу изазвати 
пожар на једном месту или у једној 
просторији. 

У техничким блоковима није регулисано 
редовно чишћење машина и уређаја. 
Истовремено се обавља више врста 
радова који могу изазвати пожар на 
једном месту или просторији и не врши се 
упознавање запослених са опасностима од 
пожара и експлозије. 

 

6.10. Загревање радионица. 

Радионице се загревају централним или 
етажним грејањем. У изузетним 
случајевима, радионице се могу загревати 
пећима које се подешавају за ложење 
споља. Ложење ватре престаје два часа 
пре завршетка рада када се пећи чисте од 
жара  пепела. 

Загревање радионица није безбедно у 
противпожарном смислу на начин да 
обезбеђују потпуну заштиту запослених и 
ПС.  

6.11. Перионице и лакирнице. 

Перионице делова и лакирнице издвојене 
су у засебне просторије у складу са 
прописима. 
Лако запаљиве течности, разређивачи, 
боје и лакови држе се у металним и добро 
затвореним судовима и сигурносним 
ормарима, у количинама потребним за рад 

Мере ЗОП у перионицама и лакирницама 
нису заступљене у потребном обиму на 
начин да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС.  
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у току дана. 
Знакови упозорења и забране постављени 
су на видним местима. Уколико је 
детектована повишена концентрација 
запаљивих и експлозивних пара и гасова, 
радови се одмах обустављају. 
Прекидачи и остала електроинсталација 
изведени су у противексплозивној 
заштити. 

6.12. Просторије у којима се врши заваривање. 

У просторијама у којима се врши 
заваривање, забрањено је држање лако 
запаљивих материја и масних крпа. 
На сталним местима за заваривање, боце 
за аутогено заваривање држе се ван 
објекта, у просторијама са зидовима 
отпорним на експлозију и лаким кровом, 
које су заштићене од утицаја сунчевих 
зрака и загревања. 
Инсталације су спроведене у  радну 
просторију кроз отворе у зиду. 
Боцама за аутогено заваривање рукује се 
опрезно. Челичне боце за аутогено 
заваривање и пламеници не бришу се 
масном крпом. 
Боце са компримованим гасовима и 
гасовима у течном стању користе се и држе 
у складу са важећим прописима и 
техничким нормативима. 

Просторије у којима се врши заваривање 
нису у потпуности обезбеђене у 
противпожарном смислу на начин да 
обезбеђују потпуну заштиту запослених и 
ПС. 

 

6.13. Акумулаторске станице. 

Акумулаторска станица има најмање две 
одвојене просторије за смештај и пуњење 
акумулатора, морају бити суве и имају 
обезбеђену вентилацију. 
Забрањено је пушење и уношење 
отворене ватре у акумулаторску станицу. 
Знакови забране истичу се на улазу у 
акумулаторску станицу. 
Електрична инсталација изводи се у 
противексплозивној заштити. Разводна 

Акумулаторска станица није обезбеђена, 
у потпуности, у противпожарном смислу 
на начин да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС. 
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Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
односно контролна табла са исправљачима 
налази се у посебној просторији. 
Клеме акумулатора морају бити добро 
причвршћене. 

6.14. Дрвљаници и складишта угља. 

Складиштење угља врши се на прописан 
начин уз редовну контролу температуре 
угља. 
Дрвљаник је удаљен од осталих објеката 
најмање 50 m. Дрва су сложена тако да 
између редова има довољно простора за 
пролаз. 
Отпаци дрва, иверјe и струготина 
свакодневно се чисте и прописно одлажу 
на за то одређено место. 
Димњаци на објекту у непосредној 
близини дрвљаника најмање су два метра 
виши од највише гомиле дрва и 
обезбеђени су хватачима варница. 

Дрвљаници и складишта угља нису у 
потпуности обезбеђени у против-
пожарном смислу, у складу са прописима 
на начин да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС. 

 

6.15. Коњушнице и сењаци. 

Коњушнице и сењаци су удаљени од 
стамбених објеката (коњушнице 200 m, 
сењаци 75 m). 
Забрањена је употреба ватре и отвореног 
пламена на удаљености од 50 m од ограде 
сењака. Размак између камара сена је 
најмање 15 m. 
Десетодневно следовање сена и сламе 
држи се на месту које је прописно удаљено 
од коњушнице и осталих објеката. У 
коњушници се држи највише један дневни 
оброк сена и сламе. Уколико у 
коњушници не постоји електрично 
осветљење употребљавају се само 
акумулаторске лампе. 

Коњушнице и сењаци угља нису у 
потпуности обезбеђени у проти-
впожарном смислу, у складу са 
прописима на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту запослених и ПС. 

 

6.16. Површине под пољопривредним културама. 

На површинама са пољопривредним 
културама, у време дозревања (сушења) и 
жетве у надлежности субјекта заштите од 
пожара регулисано је следеће: 

Површине под пољопривредним културама 
нису обезбеђене у противпожарном 
смислу на начин да обезбеђују потпуну 
заштиту запослених и ПС. 
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Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
1) забрањено је пушење и ложење 

ватре, осим на за то одређеним и 
видно обележеним местима, у 
складу са прописима из заштите од 
пожара; 

2) организује се осматрање житних поља 
ради правовременог откривања и 
јављања о пожару; 

3) непосредно пре жетве обезбеђују се 
одговарајућа ватрогасна опрема и 
средства за гашење пожара и с њима 
упознаје запослено људство; 

4) машине и уређаји (вршалице, 
комбајни, трактори) који се користе 
у жетви морају испуњавати 
прописане техничке захтеве; 

5) забрањено је спаљивање биљних 
остатака. 

6.17. Сточне и живинарске фарме. 

На сточним и живинарским фармама у 
надлежности субјекта заштите од пожара: 

1) сточна и живинска храна чува се и 
држи у посебним објектима на 
прописаном одстојању; 

2) забрањено је пушење у просторијама 
за стоку; 

3) загревање и расвета на фарми и 
просторијама за стоку и живину 
дозвољена је искључиво у складу са 
пројектованим и одобреним 
решењима; 

4) објекти су обезбеђени одговарајућом 
ватрогасном опремом и средствима 
за гашење пожара; 

5) запослено људство је упознато са 
мерама ЗОП и поступцима у случају 
пожара са тежиштем на евакуацији 
стоке и живине. 

Сточне и живинарске фарме нису 
обезбеђене у противпожарном смислу на 
начин да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС. 
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Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 

6.18. Објекти за смештај житарица и уљарица. 

У објектима за смештај житарица и 
уљарица у надлежности субјекта заштите 
од пожара: 

1) забрањено је пушење; 
2) складиштење се врши у складу са 

прописаним условима за 
складиштење; 

3) редовно се контролише температура 
ускладиштених житарица односно 
уљарица и према потреби предузимају 
одговарајуће мере; 

4) просторије у којима се манипулише 
житарицама редовно се чисте и 
проветравају ради спречавања 
стварања експлозивне 
концентрације прашине; 

5) термички уређаји за сушење житарица 
су прописно изведени, периодично 
контролисани и редовно одржавани. 

Објекти за смештај житарица нису 
обезбеђени у противпожарном смислу на 
начин да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС. 

 

6.19. Места за одлагање комуналног отпада. 

Места за одлагање комуналног отпада 
уређена су и удаљена најмање 20 m од 
осталих објеката и контролисана од 
стране дежурних органа и дежурног 
ватрогасца. 
Забрањено је паљење смећа и одлагање 
отворене ватре и жара у контејнер. 

Места за одлагање смећа нису у 
потпуности обезбеђена у против-
пожарном смислу, на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту запослених и ПС.  

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ПОЖАРНО СПЕЦИФИЧНИМ ТЕХНОЛОШКИМ ЦЕЛИНАМА И РАДНИМ АКТИВНОСТИМА 

7.1. Парк техничких средстава (ПТС). 

Субјект ЗОП у ПТС наредбодавно је 
забранио: 

1) пуњење возила горивом и мазивом; 
2) претакање горива  мазива из једног 

резервоара возила у други и истакање 
у посуде из резервоара возила ван 
одређеног места за пуњење; 

3) држање судова са горивом и 
мазивом; 

Посебне превентивне мере ЗОП у парку 
техничких средстава нису у потпуности 
примењене на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту људи и ПС. 
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Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
4) прање возила, одела и руку бензином, 

употреба лако запаљивих течности 
у друге сврхе; 

5) одвођење запаљивих течности у 
канализацију; 

6) пушење ван одређеног места; 
7) ложење пећи у гаражи и другим 

објектима за смештај возила, као и 
употреба отворене ватре; 

8) чување киселина, хемикалија, 
материјала за бојење и лакирање, 
акумулатора у гаражи и другим 
објектима за смештај возила; 

9) заваривање, лемљење, пробе магнета, 
покретача и друге електроопреме, 
оправке, пробе и друга испитивања 
ван за то одређеног места. 

7.2. Станица погонских средстава (ПгС). 

На станици ПгС у надлежности субјекта 
заштите од пожара, наредбодавно су 
предузете и у потпуности се поштују 
следеће мере заштите од пожара: 

1) возило се пуни горивом када је 
угашен мотор; 

2) просторије станице не смеју се 
загревати; 

3) забрањено је пушење и паљење 
отворене ватре; 

4) ограђена су места на којима се 
смешта гориво у бурадима и 
кантама или другим посудама ван 
објекта (магацина); 

5) контролише се исправност 
уземљења, арматура и спојева на 
цистернама и резервоарима; 

6) судови са запаљивом течности се 
пуне само до 95% запремине; 

7) за време пуњења  пражњења 

На станици ПгС у надлежности субјекта 
ЗОП, наредбодавно нису предузете и у 
потпуности се не реализују мере ЗОП на 
начин да обезбеђују потпуну заштиту 
људи и ПС. 
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Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
резервоара и издавања горива увек 
је присутан дежурни противпожарац 
са одговарајућом ватрогасном 
опремом и средствима за гашење 
пожара. 

7.3. Термоенергетски објекти и објекти за 
климатизацију. 

У термоенергетским објектима и 
објектима за климатизацију наред-
бодавно су регулисане и потпуно се 
реализују мере заштите од пожара, и то: 

1) у котларницама на чврсто гориво 
обезбеђен је одговарајући режим 
ложења, ложишта се не претрпавају 
горивом, обезбеђена је промаја 
ложишта, правилно сагоревање и 
сталан надзор ложача над радом 
ложишта и котлова; 

2) ложење се поверава само стручно 
оспособљеном и овлашћеном лицу; 

3) котлови подлежу сталном надзору 
овлашћених стручних лица; 

4) у котларници на течно гориво 
обезбеђено је ватроотпорним 
зидовима одвајање котларнице са 
ложиштем и горионицима од 
пумпног постројења и цистерни за 
течно гориво, редовна контрола 
исправности горионика, инсталација, 
инструмената и уређаја за принудну 
вентилацију; 

5) на уређајима за климатизацију 
обезбеђена је контрола инсталација и 
противпожарних клапни. 

У термоенергетским и објектима за 
климатизацију наредбодавно нису 
регулисане и у потпуности се не поштују 
прописане мере ЗОП на начин да 
обезбеђују потпуну заштиту запослених и 
ПС. 

 

7.4. Хангари за смештај ваздухоплова и других 
ПС. 

У хангару, ваздухоплови и друга ПС, 
распоређени су тако да се у случају 
пожара могу брзо и лако извући из 
хангара. 
Ради обезбеђења хангара од пожара 
забрањено је: 

Опште превентивне мере заштите од 
пожара у хангарима за смештај 
ваздухоплова и других ПС нису 
заступљене у потребном обиму на начин 
да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС. 
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Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
1) загревање и стављање у погон 
мотора; 
2) испробавање магнета, свећица, 
акумулатора, електроопреме, радио и 
радарске опреме; 
3) употреба отвореног пламена; 
4) лемљење, заваривање и резање; 
5) коришћење преносне електричне 
лампе која није у „Еx” заштити и без 
заштићених проводника; 
6) држање електричне инсталације 
ваздухоплова и возила под напоном; 
7) пуњење ваздухоплова и возила 
горивом, мазивом и муницијом; 
8) чување киселина, хемикалија, горива 
и мазива, муниције, материја за бојење 
и лакирање, акумулатора, масних крпа 
и масних покривача; 
9) прање ваздухоплова, мотора и 
опреме запаљивим течностима; 
10) пушење и употреба отворене ватре; 
11) запречавање врата и пролаза у 
хангару; 
12) улазак и паркирање ненаманских ПС 
у хангар; 
13) улаз у хангар лицима којима то није 

дозвољено. 

7.5. 
Стационарни центри и чворишта везе, 
издвојени објекти везе и електронских 
дејстава (ЕД). 

У стационарним центрима и чвориштима 
везе и издвојеним објектима намењеним за 
везу и електронска дејства у надлежности 
субјекта заштите од пожара примењене су 
све опште и посебне превентивне мере 
заштите од пожара у складу са прописима 
за ту врсту и тип објеката и простора. 

Нису примењене све опште и посебне 
превентивне мере заштите од пожара у 
складу са прописима за ту врсту и тип 
објеката и простора или су са већим 
недостацима. 

 

7.6. Подземни објекти и објекти посебне намене. 
У подземним објектима и објектима 
посебне намене инсталирана је аутоматска 
дојава и стабилни систем за аутоматско 

У подземним објектима и објектима 
посебне намене није инсталирана 
аутоматска дојава и стабилни систем за 
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број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
гашење пожара, а електроинсталација је 
изведена у противексплозивној заштити. 

гашење пожара, а електроинсталација није 
изведена у противексплозивној заштити. 

7.7. Стајанке ваздухоплова. 

На стајанци на посебно одређеним 
местима, ваздухоплови се пуне горивом, 
мазивом, муницијом и подешавају се 
бомбе и ракете. 
При пуњењу ваздухоплова наведеним 
средствима не дозвољава се расипање. 
Ради одвођења статичког електрицитета 
редовно се контролише уземљење 
ваздухоплова и цистерни за гориво пре 
пуњења. 
При пуштању мотора и агрегата у рад, у 
приправности се налази лице са апаратом 
за гашење пожара. 
Људство које ради на опслуживању 
ваздухоплова снабдевено је обућом са 
гуменим ђоном. 
При размештању ваздухоплова на 
стајанци остављен је простор за пролаз 
ватрогасних аутомобила како би се 
ваздухоплов у случају потребе могао 
гасити са свих страна. 
На летелишту и стајанкама, трава се 
редовно коси и одмах уклања и пушење је 
наређењем забрањено. 
Оправка ваздухоплова на стајанци врши 
се на посебно одређеном месту. 

Посебне мере заштите од пожара на 
стајанкама нису заступљене у потребном 
обиму и на начин да обезбеђују потребну 
пожарну сигурност људства и ПС. 

 

7.8. Димна средства. 

Обезбеђено је да димна средства не смеју 
доћи у непосредан додир са водом и 
влагом, а просторије у којима се чувају су 
одвојене од осталих просторија. 
Овлажена димна средства издвајају се на 
посебна места, чешће прегледају и суше. 
Димна средства се прегледају на свака 
три месеца по потреби и чешће. 
Нема појава да се при руковању и 
транспорту, сандуци и појединачна димна 

Поступање са димним средствима у 
противпожарном смислу није у 
потпуности правилно, на начин да 
обезбеђује потпуну заштиту људи и ПС. 
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повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
средства бацају на земљу, како не би 
дошло до трења и самозапаљења. 

7.9. Боје, лакови и разређивачи. 

Боје, лакови и разређивачи чувају се у 
посудама које се налазе у одвојеним 
магацинима. Уколико су смештени у 
објекат у којем је ускладиштен и други 
материјал, смештају се у просторију 
одвојену ватроотпорним зидовима и 
вратима. Просторије се повремено 
проветравају како би се одстранили 
опасни гасови који могу проузроковати 
експлозију и пожар. Посуде у којима се 
чувају боје, лакови и разређивачи су 
затворене. Не дозвољава се разливање, а 
уколико се то деси, место се одмах 
посипа песком. 

Боје, лакови и разређивачи нису 
ускладиштени на прописан начин, на 
начин да обезбеђују потпуну заштиту 
запослених и ПС. 

 

7.10. Киселине. 

Киселине се обавезно чувају у одвојеној 
просторији која је заштићена од сунчевих 
зрака и хладноће, која има бетонски или 
асфалтирани под са прагом уздигнутим 
10 cm и унакрсну вентилацију. У 
просторији у којој се чувају киселине 
забрањено је држање другог материјала. 
Посуде у којима се чувају киселине 
обезбеђене су од распрскавања услед 
удара или нагле промене температуре. 
Посуде се не смеју пунити више од 80 % 
запремине, а горњи део балона обојен је 
белом бојом. 
При ускладиштењу киселина, посуде се 
одлажу у сталаже како се прскањем једне 
посуде не би оштетила друга. 

Чување киселина није у потпуности у 
складу са прописима, на начин да 
обезбеђује потпуну заштиту запослених и 
ПС. 

 

7.11. Петролеј, јестива уља и масти. 

Петролеј се чува у посебном објекту који 
испуњава техничке захтеве за смештај 
погонског горива. 
У просторијама у којима се чува петролеј 
забрањено је пушење, употреба шибица, 
упаљача, осветљења (осим електричног и 
акумулаторског) и других средстава која 

Чување петролеја, јестивих уља и масти 
није у потпуности у складу са прописима, 
на начин да обезбеђује потпуну заштиту 
запослених и ПС.  
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могу изазвати пожар. 
Јестива уља и масти чувају се у бурадима 
у посебним просторијама. Испод буради 
постављени су подметачи. Користе се 
исправна бурад, како би се спречило 
отицање масноћа. 

7.12. Запаљиве и гориве течности и запаљиви 
гасови. 

Запаљиве и гориве течности и запаљиви 
гасови држе се само у посудама чија је 
конструкција и опрема у складу са 
техничким захтевима садржаним у 
прописима о транспорту опасног терета, 
као и прописима који уређују област 
управљање хемикалијама. 
Технолошки процеси у којима се 
употребљавају запаљиве и гориве 
течности и запаљиви гасови у количини и 
на начин да формирају запаљиву или 
експлозивну атмосферу имају систем за 
управљање и контролу сигурног одвијања 
технолошког процеса у складу са 
прописима којима је уређена област 
заштита од пожара и експлозије. 
У објектима и постројењима у којима се 
одвијају наведени технолошки процеси 
уграђен је систем за гашење пожара када 
је то утврђено прописима или захтевано 
проценом ризика. 
У технолошким процесима у којима се 
употребљавају запаљиве и гориве 
течности и запаљиви гасови у количини и 
на начин да формирају запаљиву или 
експлозивну атмосферу, примењене су 
мере заштите од статичког електрицитета 
ради спречавања појаве експлозије. 

Манипулација запаљивим и горивим 
течностима не врши се у потпуности у 
складу са прописима, на начин да 
обезбеђује потпуну заштиту запослених и 
ПС. 

 

7.13. Чување лако запаљивих течности. 

Лако запаљиве течности, у субјекту 
заштите од пожара, чувају се у 
магацинима или бункерима. 
Магацини за складиштење лако запаљивих 
течности и бункер за чување лако 

Чување лако запаљивих течности није у 
потпуности у складу са прописима, на 
начин да обезбеђује потпуну заштиту 
запослених и ПС. 
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запаљивих материјала испуњава следеће 
техничке захтеве: 

1) да је удаљен 50 m од осталих 
објеката; 

2) да је израђен у земљи; 
3) да има ојачане зидове и лак кровни 

покривач од растресите градње; 
4) да има претпросторију са гвозденим 

вратима и просторију за чување лако 
запаљивог материјала која мора 
бити одвојена од претпросторије 
јаким и ватроотпорним вратима; 

5) да у просторији за чување лако 
запаљивог материјала има сливник 
за довођење течности; 

6) да просторија није израђена од 
дрвеног или другог запаљивог 
материјала; 

7) да вентилација обезбеђује одвођење 
пара; 

8) да је осветљење електрично, а 
прекидач са спољашње стране; 

9) да је простор најмање 2 m око 
бункера чист; 

10) да се боце са кисеоником чувају 
посебно тако да не дођу у контакт са 
мастима. 

7.14. Приручни магацини. 

У приручним магацинима чувају се само 
тромесечне потребе средстава за осветљење 
и подмазивање. 
Опрема у магацину је сложена са слобод-
ним пролазима, исправном електричном 
инсталацијом и обезбеђеном ватрогасном 
опремом и средствима за гашење пожара 
према Норми припадања ватрогасне опреме 
и средстава за гашење пожара. 
У магацину за држање лако запаљивог 

У приручним магацинима нису 
примењене све посебне превентивне мере 
заштите од пожара у складу са 
прописима, на начин да обезбеђују 
потпуну заштиту запослених и ПС. 
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материјала забрањено је пушење и 
употреба отворене ватре. 
Приручни магацин за држање лако 
запаљивог материјала налази се у 
посебној просторији која је прилагођена 
тој намени. 

7.15. Остала складишта. 

У осталим складиштима регулисано је у 
оквиру посебних превентивних мера 
заштите од пожара и поступање са 
акумулаторима, димним средствима, 
бојама, лаковима, киселинама, 
разређивачима, гумама, потрошним 
материјалом, амбалажом, као и другим 
лако запаљивим материјалом. 

Није регулисано поступање са 
амбалажом, гумама, димним ПС, 
акумулаторима, бојама, лаковима, 
киселинама, разређивачима, потрошним и 
другим лако запаљивим материјалом.  

7.16. Логорски простори, стрелишта и полигони. 

На логорском простору, стрелишту и 
полигонима, заштита од пожара 
организује се и спроводи као што је то 
прописано за војни комплекс и војни 
објекат са специфичностима одређених 
простора, степена угрожености од пожара 
у појединим периодима године и 
планираним активностима. 
Пре изласка на логорски простор, 
стрелиште или полигон одређује се 
ватрогасна опрема и средства за гашење 
пожара и прописују превентивне мере 
заштите од пожара. 
Приликом боравка на логорском 
простору, стрелишту и полигону 
забрањено је ложење отворене ватре, 
паљење траве, лишћа и другог 
материјала, осим на посебно уређеним 
местима уз предузимање превентивних 
мера ЗОП. 

Логорски простори, стрелишта и 
полигони, у надлежности субјекта 
заштите од пожара не обезбеђују потпуну 
заштиту запослених и ПС у 
противпожарном смислу. 

 

7.17. Мере заштите од пожара током гађања. 

Приликом извођења гађања, руководилац 
гађања у надлежности субјекта заштите од 
пожара предузете су све потребне мере 
заштите од пожара (издат задатак 
обезбеђењу и осматрачима, одређена 

Мере заштите од пожара током гађања 
нису заступљене у потребном обиму да 
обезбеђују потпуну заштиту запослених и 
ПС. 
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ватрогасна екипа и ватрогасна опрема и 
средства за гашење пожара, посебно 
гашење шумских пожара). 
У случају пожара, пракса је да се прекида 
извршење гађања док се не угаси пожар и 
отклоне ризици. 
У периоду повишених дневних 
температура, када су изразито велике 
опасности од пожара, гађање се одобрава уз 
примену појачаних мера заштите. 

7.18. Заштита од пожара на војним пловилима. 

Заштита од пожара на војним пловилима 
у надлежности субјекта заштите од 
пожара организована је према одредбама 
Правила бродске службе, а у уређеним 
рејонима базирања у којима су смештена 
пловила на исти начин, као и за војни 
комплекс и војни објекат, уважавајући 
све специфичности. 

Заштита од пожара на војним пловилима 
није организована према одредбама 
Правила бродске службе, на начин да 
обезбеђује потпуну заштиту укрцаних 
лица и ПС.  

7.19. Мере заштите од пожара у установама које се 
баве здравственом заштитом. 

У установама које се баве здравственом 
заштитом у којима су спроведене све 
грађевинске мере заштите од пожара 
(уградња ватроотпорног материјала, 
подела објеката на пожарне секторе, 
осигурање путева евакуације, уградња 
уређаја и инсталација за дојаву и гашење 
пожара, изградња засебних објеката за 
запаљиве течности), предузете су појачане 
мере заштите од пожара: 

1) електричним инсталацијама и 
уређајима може руковати само 
стручно особље; 

2) одређена су места за припрему топлих 
напитака на посебно пожарно 
уређеним местима; 

3) упознато је и оспособљено болничко 
особље за безбедно руковање 
запаљивим течностима, 
анестетицима, медицинским 
гасовима и другим ватроопасним 

У установама које се баве здравственом 
заштитом у којима нису спроведене све 
грађевинске мере заштите од пожара нису 
предузете појачане мере заштите од 
пожара, на начин да обезбеђују потпуну 
заштиту запослених и ПС. 
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материјалом и опасностима од 
пожара; 

5) стално се контролише и обезбеђује 
основно одржавање свих 
инсталација; 

6) врши се оспособљавање запосленог 
особља за спровођење превентивних 
мера ЗОП, познавање ватрогасне 
опреме и средстава за гашење, 
поступка у случају пожара, плана 
евакуације болесника и особља и 
упознавање са последицама 
непридржавања прописаних мера; 

7) непокретни односно слабо покретни 
болесници се смештају у приземљу и 
нижим спратовима. 

7.20. Чување запаљивог материјала у здравственим 
установама. 

У субјекту заштите од пожара, веће 
количине запаљивог материјала у 
апотекама чувају се у заједничком 
бункеру, а мање количине у 
ватроотпорним ормарима. 
Изузетно, запаљиви материјал се чува у 
подруму уз примену свих превентивних 
мера заштите од пожара према пројекту 
заштите од пожара (уређени простор, 
пожарни зидови и врата, ојачана таваница, 
под од незапаљивог материјала, 
вентилација, електричне инсталације у 
противексплозивној заштити, означени 
путеви евакуације, обезбеђена ватрогасна 
опрема и средства за гашење пожара и 
разрада поступка у случају пожара). 

Чување запаљивог материјала у 
здравственим установама није регулисано 
у складу са прописима, на начин да 
обезбеђује потпуну заштиту запослених и 
ПС. 

 

7.21. Количина запаљивих течности у радном 
процесу. 

За манипулативни рад у просторијама у 
којима се користе запаљиве течности, у 
надлежности субјека заштите од пожара 
смештена је количина запаљивих 
течности у залихи само за једнодневну 
потрошњу. 
После завршеног рада, запаљиве течности 

За манипулативни рад у просторијама у 
којима се користе запаљиве течности 
смештена је количина запаљивих течности 
већа од количина једнодневне потрошње. 
После завршеног рада, запаљиве течности 
се не одстрањују из просторија враћањем 
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се одстрањују из просторија враћањем у 
наменске складишне просторе. 

у наменске складишне просторе. 

III. ОБУКА, ОСПОСОБЉЕНОСТ, ИЗВРШНИ ОРГАНИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПОСТУПАК ГАШЕЊА ПОЖАРА 

8.  ОБУКА И ОСПОСОБЉЕНОСТ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

8.1. Обука запослених из садржаја заштите од 
пожара. 

Обука из садржаја заштите од пожара у 
субјекту заштите од пожара део је 
планског и организованог процеса којима 
се припадници субјекта обучавају за 
извршавање наменских задатака. 
Обука запослених из садржаја заштите од 
пожара реализована је у фонду од 
најмање два наставна часа годишње. 
Тежиште у обуци је на нормативном 
уређењу области заштите од пожара, 
организацији и функционисању заштите 
од пожара, правима, дужностима и 
обавезама запослених и упознавању са 
превентивним мерама заштите од пожара 
које су дефинисане прописима, 
наређењима и упутствима. 
Обуку запослених у субјекту заштите од 
пожара и лица у резервном саставу док се 
налазе на војној дужности, планирана је 
документима за управљање обуком, а 
изводи се кроз индивидуалну и 
колективну обуку и обуку команди. 

Обука из садржаја заштите од пожара 
припадника субјекта заштите од пожара 
није планирана или се реализује са већим 
пропустима и недостацима. 
Обука запослених из садржаја заштите од 
пожара није реализована у фонду од 
најмање два наставна часа годишње за 
више од 20% припадника. 

 

8.2. Обука осталих лица из садржаја заштите од 
пожара. 

Обука војника на служењу војног рока из 
садржаја заштите од пожара планирана је 
и реализује се у складу са плановима 
обуке. 
Садржаји обуке из области заштите од 
пожара редовно се усклађују са 
закључцима из процене односно анализе 
обуке. 
Настава кадета Војне академије из 
садржаја ЗОП реализује се у складу са 
студијским програмима и плановима 

Обука из садржаја заштите од пожара 
војника на служењу војног рока 
припадника субјекта заштите од пожара 
није планирана или се реализује са већим 
пропустима и недостацима. 
Настава кадета Војне академије из 
садржаја заштите од пожара не реализује 
се према студијским програмима, а 
ученика средњих војних школа на основу 
наставних планова и програма. 
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извођења наставе, а ученика Војне 
гимназије и Средње стручне школе, на 
основу наставних планова и програма. 

8.3. Оспособљавање за заштиту од пожара. 

Оспособљавање за заштиту од пожара, у 
субјекту заштите од пожара врши се код 
заснивања радног односа, односно другог 
радног ангажовања, при премештају на 
друге послове, приликом увођења нове 
технологије или нових средстава за рад 
или промене опреме за рад, као и код 
промене процеса рада који може 
проузроковати промену мера за заштиту 
од пожара. 
Оспособљавање за заштиту од пожара 
код заснивања радног односа 
организовано је, најкасније у року од 30 
дана од дана почетка рада. 
Приликом оспособљавања за заштиту од 
пожара припадници субјекта заштите од 
пожара упознати су са свим врстама 
ризика на пословима на које се одређује и 
о конкретним мерама заштите од пожара 
у складу са проценом ризика. 
Оспособљавање за заштиту од пожара 
припадника субјекта прилагођено је 
специфичностима њихових радних места 
и спроводи се по програму, чији садржај 
се, по потреби, обнавља и мења. 
Ако је одговорно лице одредило 
припадника да истовремено обавља 
послове на два или више радних места, 
оспособио га је за заштиту од пожара на 
сваком радном месту. 
Оспособљавање за заштиту од пожара 
вршено је у току радног времена. 
Оспособљавање врши лице за заштиту од 
пожара у координацији са лицем за 
безбедност и здравље на раду. 
Припадници субјекта присуствују 

Оспособљавање за заштиту од пожара 
припадника субјекта не врши се према 
прописима и са значајним недостацима за 
више од 20% припадника. 
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оспособљавању и провери знања из 
области заштите од пожара и у раду се 
придржавају прописаних упутстава, 
упозорења, забрана, мера заштите од 
пожара, а у случају пожара приступају 
гашењу пожара. 

8.4. Садржај оспособљавања. 

Оспособљавање за заштиту од пожара 
обавља се у оквиру оспособљавања за 
безбедан и здрав рад у складу са 
Програмом оспособљавања за безбедан и 
здрав рад који је донео надлежни 
старешина или руководилац субјекта 
заштите од пожара. 
Оспособљавање за заштиту од пожара 
(програм основне обуке) садржи општи и 
посебан део. 
У оквиру општег дела оспособљавања за 
заштиту од пожара припадници субјекта 
упознати су са: 

1) нормативним уређењем заштите од 
пожара; 

2) организовањем послова заштите од 
пожара; 

3) превентивним мерама заштите од 
пожара; 

4) обавезама у спровођењу мера 
заштите од пожара; 

5) одговорношћу за неспровођење мера 
ЗОП; 

6) основама горења (чврстих и течних 
материја, запаљивих гасова и 
експлозије); 

7) узроцима настајања пожара; 
8) методама гашења пожара, средс-

твима за гашење, мерама заштите 
при гашењу пожара и ватрогасном 
опремом; 

9) савременим техничким системима   

Садржаји оспособљавања за ЗОП нису у 
складу са прописима или се изводе за 
значајним недостацима. 
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за откривање и гашење пожара. 

У оквиру посебног дела оспособљавања 
за заштиту од пожара припадници 
субјекта упознати су са специфичностима 
заштите од пожара на својим 
формацијским и радним местима, 
конкретним опасностима од избијања 
пожара, поступцима у случају избијања 
пожара и гашењу пожара. 
Приликом премештаја на друге послове, 
увођења нове технологије или нових 
средстава за рад или промене опреме за 
рад, као и код промене процеса рада који 
може проузроковати ризике, реализују се 
само садржаји из Програма 
оспособљавања за безбедан и здрав рад 
који се разликују од садржаја 
оспособљавања при заснивању радног 
односа. 

8.5. Провера оспособљености. 

Провера оспособљености за ЗОП, у 
субјекту заштите од пожара врши се 
најмање једном у три године. 
Провера оспособљености за заштиту од 
пожара запослених вршена је у оквиру 
провере оспособљености за безбедан и 
здрав рад. Лице које приликом провере 
није показало потребан ниво знања, 
подлеже поновном оспособљавању и 
провери. 

Провера оспособљености за ЗОП не 
реализује се најмање једном у три године 
за више од 20 % припадника. 

 

8.6. Провера знања из области заштите од пожара. 

Оспособљеност припадника субјекта за 
заштиту од пожара утврђује комисија за 
оцену оспособљености за заштиту од 
пожара, коју је образовао надлежни 
старешина или руководилац. 
По завршеном оспособљавању припадника 
субјекта, пред комисијом извршена је 
теоријска и практична провера знања из 
области ЗОП. Радом комисије руководи 
лице за заштиту од пожара. 

Провера знања из области заштите од 
пожара не врши се у складу са прописима 
за више од 20% запослених лица. 
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Када се провера оспособљености за 
заштиту од пожара врши у оквиру 
провере оспособљености за безбедан и 
здрав рад, оспособљеност припадника за 
заштиту од пожара утврђује комисија за 
оцену оспособљености, у складу са 
прописом којим се уређује безбедност и 
здравље на раду у Министарству одбране 
и Војсци Србије. 
У рад комисије за оцену оспособљености 
укључено је лице за заштиту од пожара 
које врши проверу оспособљености из 
садржаја заштите од пожара. 
Провера оспособљености за заштиту од 
пожара врши се једном у три године. 

8.7. Обука ватрогасаца. 

Оспособљавање и обука војника 
ватрогасаца у субјекту заштите од пожара 
врши се у јединици Војске Србије у којој 
се реализује обука логистичких 
специјалности. 
Обука војних ватрогасних јединица и 
ватрогасних екипа планира се и изводи 
према Плану обуке војних ватрогасних 
јединица и ватрогасних екипа. 

Обука војних ватрогасних јединица и 
ватрогасних екипа не планира се и не 
изводи према Плану обуке војних 
ватрогасних јединица и екипа. 

 

8.8. Обука припадника стражарске и чуварске 
службе из садржаја заштите од пожара. 

У оквиру припреме стражарске и чуварске 
службе за обезбеђење објеката, ПС и 
људства изводи се обука из области 
заштите од пожара, посебно у спровођењу 
превентивних мера, познавању ватрогасне 
опреме и средстава за гашење пожара и 
поступцима при гашењу пожара. 

У оквиру припреме стражарске и чуварске 
службе за обезбеђење објеката, ПС и 
људства не изводи се обука из области 
заштите од пожара.  

8.9. Евиденција о оспособљавању. 

О оспособљавању и провери знања 
припадника субјекта из области ЗОП води 
се евиденција у оквиру евиденција за 
безбедан и здрав рад, у складу са одредбама 
прописа којима се уређује безбедност и 
здравље на раду у Министарству одбране 
и Војсци Србије. 

О оспособљавању и провери знања 
припадника субјекта из области заштите од 
пожара води се евиденција у оквиру 
евиденције за безбедан и здрав рад.  
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9.  ВОЈНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

9.1. Задаци војне ватрогасне јединице. 

Ватрогасне јединице у субјекту заштите 
од пожара: 

1) редовном стручном обуком и 
вежбама, под различитим условима, 
одржавају потребне способности и 
увежбаност у раду са припадајућом 
ватрогасном опремом и средствима 
за гашење пожара; 

2) брзо и са потребном ватрогасном 
опремом и средствима за гашење 
излазе на место пожара; 

3) у току гашења пожара првенствено 
спасавају људе и животиње, пружају 
им помоћ и евакуишу материјална и 
културна добра угрожена пожаром; 

4) уколико се у близини војних 
комплекса и војних објеката појави 
пожар, приступају гашењу не 
чекајући долазак ватрогасне 
јединице на територији; 

5) сарађују са ватрогасним јединицама 
у гарнизону и учествују у гашењу 
пожара на цивилним објектима 
територији, по посебном одобрењу; 

6) после повратка са задатка прегледају 
ватрогасну опрему и средства за 
гашење пожара, комплетирају их и 
доводе у исправно стање; 

7) обављају и друге задатке из заштите 
од пожара. 

Војне ватрогасне јединице у субјекту 
заштите од пожара извршавају задатке са 
већим пропустима и недостацима. 
 

 

9.2. Ватрогасна екипа. 

Ватрогасна екипа формирана је у војном 
комплексу или војном објекту наређењем 
надлежног лица. Број лица која чине 
ватрогасну екипу одређен је у односу на 
процењени ризик од пожара по извршеној 
категоризацији у категорије угрожености. 

Број лица која чине ватрогасну екипу није 
одређен у односу на процењени ризик од 
пожара по извршеној категоризацији 
објеката у категорије угрожености од 
пожара, или екипа није формирана. 
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9.3. Задаци ватрогасне екипе. 

Ватрогасна екипа у субјекту заштите од 
пожара: 

1) контролише мере ЗОП и исправност 
ватрогасне опреме и средстава за 
гашење пожара; 

2) одржава сталну способност и 
увежбаност за гашење пожара; 

3) на знак за пожар са потребном 
ватрогасном опремом и средствима 
за гашење пожара излази на место 
пожара и приступа гашењу; 

4) после повратка са задатка, прегледа 
ватрогасну опрему и средства за 
гашење пожара, доводи их у 
исправно стање и одлаже у 
ватрогасно спремиште. 

На посебној обуци, сви чланови 
ватрогасне екипе упознају се са 
организацијом ЗОП у војном комплексу 
или војном објекту и Планом ЗОП. 
Сваки члан ватрогасне екипе зна 
распоред ватрогасне опреме и средстава 
за гашење пожара, обучен je за руковање 
расположивом ватрогасном опремом и 
средствима за гашење пожара и увежбан је 
у гашењу пожара. Увежбавање у гашењу 
пожара изводи се према плану заштите од 
пожара. 
У случају да ватрогасна екипа напусти 
круг војног комплекса или објекта, 
надлежни старешина или руководилац 
одређује резервну ватрогасну екипу. 

Задаци ватрогасних екипа у надлежности 
субјекта заштите од пожара нису јасно и 
прецизно наредбодавно дефинисани. 

 

9.4. Допунске ватрогасне екипе. 

Допунске ватрогасне екипе у субјекту 
заштите од пожара формиране су у 
условима изразито погоршане пожарне 
ситуације на територији везане за 
неповољне хидрометеоролошке и друге 
услове. 

Допунске ватрогасне екипе у субјекту 
заштите од пожара нису формиране. 
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Допунске ватрогасне екипе формиране су, 
начелно, на нивоу гарнизона. 
Командант гарнизона регулисао је 
формирање, састав, опремљеност, обуку, 
приправност и употребу и расформирање 
допунских ватрогасних екипа. 

9.5. Сарадња војних ватрогасних јединица. 

Војне ватрогасне јединице и ватрогасне 
екипе у субјекту заштите од пожара 
међусобно сарађују и пружају помоћ при 
гашењу пожара. 
Ради гашења пожара и спасавања људи, 
материјалних средстава и имовине 
угрожених пожаром, војне ватрогасне 
јединице пружају помоћ ватрогасним 
јединицама на територији односно од њих 
траже помоћ, на основу посебног 
одобрења. 

Војне ватрогасне јединице и ватрогасне 
екипе у субјекту заштите од пожара, 
касарни и гарнизону међусобно не 
сарађују и једна другој не пружају помоћ 
при гашењу пожара. 

 

10. ОСТАЛИ ИЗВРШНИ ОРГАНИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

10.1 Одређивање дежурног противпожарца, 
патроле, осматрача и страже. 

У субјекту заштите од пожара дежурни 
противпожарац, а према потреби 
противпожарна патрола, осматрач и 
стража одређени су из састава ватрогасне 
екипе. 
Дежурног противпожарца и помоћника 
дежурног одређује командир војне 
ватрогасне јединице и/или ватрогасне 
екипе из свог састава. 
Дежурни противпожарац је опремљен 
делом комплета личне ватрогасне опреме 
(ватрогасни шлем, радни опасач и 
секирица). Дежурни противпожарци се 
смењују када и други дежурни. 

Одређивање дежурног противпожарца, 
патроле, осматрача и страже у субјекту 
заштите од пожара није извршено у 
складу са прописима. 

 

10.2. Дужности дежурног противпожарца. 

Дужности дежурног противпожарца, у 
субјекту заштите од пожара, прописане су 
у потпуности: 

1) пре смене да проучи упутство којим 
се регулишу његове дужности; 

Дужности дежурног ватрогасца у субјекту 
заштите од пожара нису прописане у 
складу са прописима. 
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2) прегледа исправност и комплетност 

ватрогасне опреме и средстава за 
гашење пожара у ватрогасном 
спремишту, као и осталих 
ватрогасних средстава и опреме у 
војном комплексу; 

3) свака два часа да извештава 
дежурног војног комплекса о 
пожарној ситуацији и спровођењу 
мера заштите од пожара; 

4) да води рачуна о правовременом 
упућивању противпожарних 
патрола, уколико су одређене, 
прикупља од њих податке о 
неисправностима о чему упознаје 
дежурног и свакодневно извештава 
командира ватрогасне екипе; 

5) у случају пожара да извештава 
дежурног, узбуњује војну 
ватрогасну јединицу односно 
ватрогасну екипу и излази на место 
пожара. 

10.3. Дужности противпожарне патроле. 

Противпожарна патрола, у субјекту ЗОП, 
одређена је према потреби из састава ватро-
гасне екипе у условима повећане опасности 
од пожара и када дежурни ватрогасац не 
може сам да извршава задатке. 
Противпожарна патрола извршава 
следеће: 

1) контролише мере заштите од пожара 
обиласком објеката и покретних 
средстава; 

2) уколико при обиласку објеката и ПС 
установи недостатке у погледу ЗОП, 
отклања их, а уколико то није могуће 
извештава дежурног војног 
комплекса и дежурног ватрогасца; 

3) обраћа нарочито пажњу на пећи, 
грејалице, агрегате, подруме, таване, 

Противпожарна патрола у субјекту 
заштите од пожара није одређена у складу 
са прописима и нема прописане 
дужности. 
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1 2 3 4 5 
кухиње, гараже, котларнице, ПТС, 
складишта и магацине и друга 
пожарно осетљива места; 

4) после завршеног обиласка извештава 
дежурног војног комплекса и 
дежурног ватрогасца о својим 
запажањима и даје мере за 
отклањање недостатака. 

10.4. Дужности противпожарног осматрача. 

Противпожарни осматрач у субјекту 
заштите од пожара врши осматрање са 
осматрачког места, торња контроле летења 
или другог уређеног места. 
Противпожарни осматрач извршава 
следеће: 

1) непрекидно и будно осматра рејоне 
осматрања; 

2) у случају пожара извештава 
командира војне ватрогасне јединице 
и дежурног в/к о објекту који гори и 
месту настанка пожара; 

3) води дневник ватрогасног осматрања  у 
који уноси све податке о уоченим и 
пријављеним пожарима; 

4) проверава исправност везе са 
дежурном војном ватрогасном 
јединицом, ватрогасном екипом, 
јединицама и са аеродромском 
контролом летења. 

Противпожарни осматрач опремљен је 
двогледом, средством везе, шемом рејона 
за осматрање и дневником ватрогасног 
осматрања. 

Противпожарни осматрач у субјекту 
заштите од пожара није одређен у складу 
са прописима и нису му прописане 
дужности. 

 

10.5. Дужности противпожарне страже. 

Противпожарна стража у субјекту 
заштите од пожара организована је 
приликом: 

1) претакања течности или запаљивих 
гасова у количини изнад 5 m3; 

Противпожарна стража у субјекту ЗОП 
није задејствована у дефинисаним 
случајевима. 
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2) заваривања, резања и лемљења, када 

се користи отворени пламен или 
алат који приликом коришћења 
варничи у просторији која није 
посебно прилагођена за обављање 
тог посла или на удаљености од    
200 m од руба шуме; 

3) организовања јавног скупа 
(приредбе) на којем постоји 
потенцијална опасност од избијања 
пожара. 

10.6. Одређивање дежурне ватрогасне екипе на 
војном аеродрому. 

Дежурна ватрогасна екипа на војном 
аеродрому одређена је из састава војне 
ватрогасне јединице ради брзе 
интервенције у случају пожара и удеса 
ваздухоплова. 
Број дежурних ватрогасних екипа и 
њихов распоред одредио је командант 
ваздухопловне бригаде, на предлог лица 
за заштиту од пожара и командира војне 
ватрогасне јединице. 
На аеродромима на којима је смештена 
надзвучна авијација, број дежурних 
ватрогасних екипа није мањи од две, а 
њихова готовост није дужа од једног 
минута. 
На аеродромима на којима је смештена 
дозвучна авијација дежура једна 
ватрогасна екипа, а њихова готовост не 
може бити дужа од три минута. 
Све ватрогасне екипе су у непосредној 
радио-вези са аеродромском контролом 
летења и командиром војне ватрогасне 
јединице. 
На аеродромима на којима је смештена 
надзвучна авијација, дежурне ватрогасне 
екипе налазе се на дежурству 24 часа. За 
време летачких активности, прва 
ватрогасна екипа налази се на полетно –

Дежурна ватрогасна екипа на војном 
аеродрому није задејствована на 
прописани начин и нису јој у потпуности 
прецизирани задаци. 
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слетној писти у тренутној готовости са 
задатком ватрогасног обезбеђења летења. 
Друга ватрогасна екипа налази се у 
просторијама ватрогасне јединице у 
готовости за дејство након једног минута 
по позиву  сигналу са задатком да пружи 
помоћ првој ватрогасној екипи у случају 
удеса ваздухоплова, врши обезбеђење 
простора аеродрома и евентуалну интер-
венцију у додељеном пожарном рејону на 
основу плана заштите од пожара. 
Када нема летачких активности, прва и 
друга ватрогасна екипа налазе се у 
минутној готовости у просторијама војне 
ватрогасне јединице. 
На аеродромима на којима је смештена 
дозвучна авијација, време дежурства 
дежурне ватрогасне екипе зависи од 
режима летења, а регулише га командир 
војне ватрогасне јединице у сарадњи са 
аеродромском контролом летења и летач-
ким органом задуженим за план летења. 

10.7. 
Спровођење обавезе забране ангажовања 
ватрогасних капацитета ван задатака из 
функционалне надлежности. 

Наредбодавно је забрањено ангажовање 
војних ватрогасних јединица, 
формацијских ватрогасаца и лица за 
заштиту од пожара на реализацији 
задатака и активности који нису из 
њихове надлежности. 

Наредбодавно није забрањено ангаж-
овање војних ватрогасних јединица, 
ватрогасаца и лица за заштиту од пожара 
на реализацији задатака и активности које 
нису из надлежности заштите од пожара. 

 

IV. 
НОРМИРАЊЕ, ПОПУНА, ЗАНАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА И ИНСТАЛАЦИЈА 

У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

11. НОРМИРАЊЕ, ПОПУНА И ЗАНАВЉАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА 

11.1. Нормирање ватрогасних средстава и опреме. 

Субјекат заштите од пожара у војном 
комплексу у својој надлежности, све 
објекте и просторе нормирао је 
ватрогасним средствима и опремом према 
Норми припадања ватрогасне опреме и 
средстава за гашење пожара. 

Субјекат заштите од пожара у својој 
надлежности, није нормирао све објекте и 
просторе ватрогасним средствима и 
опремом према Норми припадања. 
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11.2. Обезбеђење ватрогасних средстава и опреме. 

Субјекат заштите од пожара у војном 
комплексу све објекте и просторе је 
обезбедио ватрогасним средствима и 
опремом према Норми припадања 
ватрогасне опреме и средстава за гашење 
пожара. 

Субјекат заштите од пожара није 
обезбедио преко 90% објеката и простора 
ватрогасним средствима и опремом према 
Норми припадања ватрогасне опреме и 
средстава. 

 

11.3. Попуна ватрогасним средствима и опремом. 

За ефикасно гашење пожара, војне 
ватрогасне јединице у субјекту заштите 
од пожара попуњене су припадајућим 
ватрогасним средствима и опремом за 
гашење пожара из ватрогасних комплета 
према Норми припадања ватрогасне 
опреме и средстава за гашење пожара. 

Попуна ватрогасним средствима и 
опремом недовољна је за потребе гашења 
мањих и средњих пожара. 

Мања од 80% у односу на количине 
утврђене нормативом. 

11.4. Занављање ватрогасних средстава и опреме. 

У субјекту заштите од пожара обезбеђено 
је планско занављање ватрогасне опреме 
и средстава у складу са њиховим 
ресурсима. 
Обезбеђено је да се апарати за гашење 
пожара старији од 30 година замењују у 
плански дефинисаним роковима. 

У субјекту заштите од пожара није 
обезбеђено планско занављање 
ватрогасне опреме и средстава у складу са 
њиховим ресурсима. 
Апарати за гашење пожара старији од 30 
година, у субјекту заштите од пожара, не 
замењују се плански. 

 

11.5. Исправност и комплетност ватрогасних 
средстава и опреме. 

Ватрогасна средства, опрема и инсталације 
су комплетни и у ресурсу, хидранти су 
потпуно исправни и испитани, прописно 
означени и опремљени одговарајућом 
опремом. 

Исправност и комплетност ватрогасних 
средстава и опреме непозната је или 
недовољна. 

Мања од 80% од имајућих 
количина средстава. 

12.  ИСПРАВНОСТ И ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА 

12.1. 
Редовност одржавања ручних и превозних 
апарата, уређаја и друге опреме за гашење 
пожара. 

Ручни и превозни апарати за гашење 
пожара и друга опрема и средства за 
гашење пожара редовно се прегледају, 
сервисирају и у прописаним роковима 
контролно испитују од стране 
овлашћених правних лица, о чему се води 
посебна евиденција. 
Уређаји, опрема и средства за гашење 
пожара одржавају се у исправном стању, 
наменски користе и постављени су на 
посебно означено место и лако доступни 

Поступање са ручним и превозним 
апаратима, уређајима и другом опремом 
за гашење пожара није правилно и има 
пуно недостатака. 
 
Искоришћени или неисправни апарати за 
гашење пожара одмах се не уклањају и не 
замењују новим средствима и уређајима 
за гашење пожара. 
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за употребу у случају пожара. 
Искоришћени или неисправни апарати за 
гашење пожара одмах се уклањају и 
замењују новим средствима и уређајима 
за гашење пожара. 

12.2. Смештај ватрогасних средстава и опреме у 
спремишта. 

Ватрогасна опрема и средства за гашење 
пожара смештају се у објекат, поред 
објекта, на покретно средство, у 
ватрогасно спремиште или у складиште и 
приручне објекте (ватрогасне кућице, 
спремишта, хидрантски ормари). 
Ватрогасна опрема и средства за гашење 
пожара која припадају војној ватрогасној 
јединици односно ватрогасној екипи, 
смештена је према могућности, у 
типизирана ватрогасна спремишта. 

Ватрогасна опрема и средства у 
надлежности субјекта заштите од пожара 
нису постављени у одговарајуће 
ватрогасне кућице, спремишта и 
хидрантске ормаре. 

 

12.3. Смештај ватрогасних средстава и опреме на 
отвореном. 

У објектима у којима бораве људи 
постављене су инсталације и уређаји за 
јављање и гашење пожара и ватрогасна 
опрема и средства за гашење пожара. 
Када је због брзине интервенције 
неопходно да ватрогасна опрема и 
средства за гашење пожара буду 
приступачна, постављена су на отвореном 
простору или поред објекта односно 
средства. 
За ватрогасну опрему и средства за 
гашење пожара која се налазе на 
отвореном простору поред објеката која 
су изложена атмосферским утицајима 
субјект заштите од пожара обезбедио је 
одговарајућу заштиту (ватрогасне кућице, 
хидрантске ормаре и надстрешнице). 

Ватрогасна средства и опрема смештена 
су у преко 50% количина на отвореном 
или под директним утицајем 
атмосфералија. 

 

12.4. Чување резерве ватрогасне опреме. 

Ватрогасна средства и опрема су 
ешелонирана и чувају се посебно 
издвојена и обележена у складиштима и 
магацинима у надлежности субјекта 
заштите од пожара. 

Ватрогасна средства и опрема нису 
ешелонирана и не чувају се посебно 
издвојена и обележена за трупни и 
вантрупни ниво (ако је субјекат ЗОП за то 
надлежан). 

 



166 

Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 

12.5. 
Ватрогасна средства, инсталације и уређаји за 
аутоматско откривање и дојаву пожара и 
детекцију.  

Инсталације и уређаји за аутоматско 
откривање и дојаву и гашење пожара, 
детекцију експлозивних и запаљивих 
гасова, инсталације у зонама опасности 
од експлозије, инсталације за одвођење 
дима и топлоте, инсталације хидрантске 
мреже за гашење пожара, као и мобилни 
уређаји за гашење пожара у надлежности 
субјекта заштите од пожара контролишу 
се и одржавају у исправном и 
функционалном стању, спровођењем 
одредаба техничких прописа, стандарда и 
упутстава произвођача. 
Исправност инсталације и уређаја 
контролише се у прописаним роковима 
од стране овлашћених правних лица. 
О техничким прегледима и хидрауличним 
испитивањима ватрогасне опреме и 
средстава води се евиденција на нивоу 
субјекта заштите од пожара. 

Ватрогасна средства, инсталације и 
уређаји за аутоматско откривање и дојаву 
пожара и детекцију не контролишу се и 
не одржавају у законски прописаним 
роковима. 

 

12.6. 
Контрола рада стабилне инсталације за дојаву 
пожара и детекцију експлозивних пара и 
гасова. 

На свим објектима у којима су постављене 
стабилне инсталације за дојаву пожара и 
детекцију експлозивних гасова и пара 
формирана је контролна књига. 
У контролну књигу уносе се подаци о 
редовним испитивањима, ревизијама, 
надоградњама, укључивању и 
искључивању појединих зона, као и 
подаци о дојавама сметњи и пожара. При 
томе уноси се време, кратак опис догађаја 
и потпис дежурног. 
Поред наведених података у контролне 
књиге уносе се и подаци о: испитивању 
акумулатора, датуму обавезних замена 
појединих делова инсталације и 
прегледима, поправкама и друго. 

На свим објектима у којима су постављене 
стабилне инсталације за дојаву пожара и 
детекцију експлозивних гасова и пара није 
формирана контролна књига или се 
постојећа неажурно води. 
 

 

12.7. Главни пројекат заштите од пожара. 
Техничка документација за претходне 
радове, у смислу закона којим се уређује 
планирање и изградња, за грађење објеката 

Техничка документација за претходне 
радове, у смислу закона којим се уређује 
планирање и изградња, за грађење објеката 
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утврђених законом садржи услове заштите 
од пожара прописане проценом ризика од 
пожара, у складу са законом о заштити од 
пожара, прописима донетим на основу 
закона и техничким прописима и 
стандардима. 
Главни пројекат заштите од пожара као 
саставни део техничке документације за 
изградњу објеката утврђених законом 
којим се уређује заштита од пожара 
садржи технички извештај, прорачунске 
основе, графичку документацију и 
предмер и предрачун средстава за 
заштиту од пожара. 
Главни пројекат ЗОП израдило је правно 
лице које је уписано у регистар за 
обављање делатности израде техничке 
документације и које има овлашћење 
МУП-а за израду  Главног пројекта 
заштите од пожара. 
Техничку документацију за наведене 
радове, према закону који уређује 
планирање и изградњу, у субјекту 
заштите од пожара припрема унутрашња 
јединица која обавља послове који се 
односе на планирање, изградњу и 
одржавање објеката, техничку контролу и 
надзор у области инфраструктуре. 

утврђених законом не садржи све услове 
заштите од пожара прописане проценом 
ризика од пожара, у складу са законом 
којим се уређује заштита од пожара, 
прописима донетим на основу закона и 
техничким прописима и стандардима. 
Главни пројекат заштите од пожара за нове 
и реконструисане објекте које користи 
Министарство одбране и Војска Србије, а 
који су у надлежности субјекта заштите 
од пожара није израђен, или је израђен са 
значајним недостацима. 

13.  ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И ПРЕГЛЕДИ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

13.1. Контрола и функционалне пробе рада 
стабилних инсталација за дојаву пожара. 

Реализује се у складу са чл. 71, 72. и 75. 
Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара 
(„Службени лист СРЈ”, број 87/93) и/или 
другим важећим прописима. 

Контроле и функционалне пробе рада 
стабилних инсталација за дојаву пожара 
не реализују се у складу са прописима. 

 

13.2. Контрола и сервисирање стабилних 
инсталација за гашење пожара. 

Реализује се у складу са чл. 59. 
Правилника о техничким нормативима за 
стабилне уређаје за гашење пожара 
угљен-диоксидом („Службени лист 

Контрола и сервисирање стабилних 
инсталација за гашење пожара не 
реализује се у складу са прописима. 
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СФРЈ”, бр. 44/83 и 31/89) и Упутства за 
одржавање стабилних аутоматских 
инсталација за гашење пожара и/или 
другим важећим прописима. 

13.3. Контрола и сервисирање ручних и преносних 
апарата за гашење пожара. 

Реализује се у складу са чл. 43. и 44. 
Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) 
и/или другим важећим прописима. 

Редовна контрола и сервисирање апарата 
за гашење пожара не реализује се у 
складу са прописима. 

 

13.4. Периодичне контроле електроинсталација 
противпаничне расвете. 

Реализује се у складу са чл. 109. и 120. 
Правилника о техничким нормативима за 
електроинсталације ниског напона 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 
28/95) и/или другим важећим прописима. 

Периодичне контроле електроинста- 
лација противпаник расвете не реализује 
се у складу са прописима. 

 

13.5 Испитивање челичних боца ватрогасних 
апарата на ХВП-ЦО2, халон, инертген. 

Реализује се у складу са важећим 
прописима за испитивање опреме под 
притиском. 

Не реализују се у складу са важећим 
прописима за испитивање опреме под 
притиском. 

 

13.6. ХВП испитивање „С” апарата под сталним 
притиском – погонски флуид азот. 

Реализује се у складу са важећим прописи-
ма за испитивање опреме под притиском. 

Не реализују се у складу са важећим пропи-
сима за испитивање опреме под притиском. 

 

13.7. Мерење притиска и проточног капацитета 
воде у инсталацији хидрантске мреже. 

Реализује се у складу са чл. 38. Правилника 
о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара 
(„Службени гласник РС”, брoj 3/18) и/или 
другим важећим прописима. 

Мерење притиска и проточног капацитета 
воде у инсталацији хидрантске мреже не 
реализује се у складу са прописима. 

 

13.8. Испитивање ватрогасне опреме из састава 
ватрогасних комплета, ужади, лестви и друго. 

Реализује се у складу са чл. 43. и 44. 
Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) 
и/или другим важећим прописима. 

Испитивање ватрогасне опреме из састава 
ватрогасних комплета, ужади, лестви, 
карабина и других, не реализује се у 
складу са прописима. 

 

13.9. Контрола ПП клапни, завеса и врата. 

Реализује се у складу са члaном 25. 
Правилника о техничким нормативима за 
уређаје за аутоматско затварање врата и 
клапни отпорних на пожар („Службени 
лист СФРЈ”, број 35/80) и/или другим 
важећим прописима. 

Контрола ПП клапни, завеса и врата не 
реализује се у складу са прописима. 

 

13.10. Чишћење система вентилације за одвођење 
масних пара. 

Реализује се у складу са важећим 
прописима за системе вентилације и 
климатизације. 

Не реализују се у складу са важећим 
прописима за системе вентилације и 
климатизације. 
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13.11. Чишћење ПП клапни у системима 
вентилације и климатизације. 

Реализује се у складу са важећим 
прописима за системе вентилације и 
климатизације. 

Не реализују се у складу са важећим 
прописима за системе вентилације и 
климатизације. 

 

13.12. Ревизија, преглед и контрола трафо-станице. 

Реализује се у складу са чл. 3, 9, 10. и 21. 
Правилника о техничким нормативима за 
погон и одржавање ел.енергетских 
постројења и водова („Службени лист 
СФРЈ”, број 41/93) и Правилника о 
техничким нормативима за заштиту од 
пожара електро енергетских постројења и 
уређаја („Службени лист СФРЈ”, број 
74/90) и/или другим важећим прописима. 

Ревизија, преглед и контрола трафо-
станице не реализује се у складу са 
прописима. 

 

13.13. 
Испитивање електричних инсталација у „Еx” 
заштити и прелазног отпора подова за 
одвођење статичког електрицитета. 

Реализује се у складу са важећим 
прописима за испитивање електричних 
инсталација у „Еx” заштити и 
електропроводних подова. 

Не реализују се у складу са важећим 
прописима за испитивање електричних 
инсталација у „Еx” заштити и 
електропроводних подова. 

 

13.14. Периодични преглед и контрола 
громобранске инсталације. 

Реализује се у складу са чл. 15. и 16. 
Правилника о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферских 
пражњења („Службени лист СРЈ”, број 
11/96) и/или другим важећим прописима. 
Сваке године, сви објекти са стубном и 
громобранском инсталацијом на 
објектима СкУбС. 
Сваке друге године, сви складишни 
објекти без стубне громобранске 
инсталације, објекти за смештај ПгС, 
телекомуникациони објекти и слично. 
Сваке четврте године, објекти са 
корозионо-агресивном средином 
(хемијске чистионице, вешераји, 
котларнице, ремонтни заводи, испитне 
лабораторије, гасне станице и сл.). 
Сваке шесте године, стамбени објекти, 
управни објекти, клубови Војске Србије, 
спортски објекти, здравствени објекти и 
слично. 

Периодични преглед и контрола 
громобранске инсталације не реализује се 
у складу са прописима. 
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V. ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ 

14. ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА, КОНТРОЛЕ, АНАЛИЗЕ, ИЗВЕШТАЈИ, КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА ЗОП 

14.1. Праћење прописа из области заштите од 
пожара и експлозије 

Субјект заштите од пожара је линијом 
командовања и руковођења обезбедио 
редовно праћење и прораду републичких 
и војних прописа из области заштите од 
пожара и експлозије и сваку измену 
прописа примењује у свом раду. 

Субјект заштите од пожара није 
обезбедио редовно праћење и прораду 
републичких и војних прописа из области 
заштите од пожара и експлозије и то не 
примењује адекватно у пракси. 

 

14.2. Контрола стања заштите од пожара у 
надлежности субјекта заштите од пожара. 

Контрола стања заштите од пожара у 
надлежности субјекта заштите од пожара 
врши се редовно и плански. 
Приликом реализације контроле заштите 
од пожара, у надлежности субјекта 
заштите од пожара, тежишно су 
контролисана следећа питања: 

1) израђеност и ажурност категор-
изације објеката, делатности и 
земљишта; 

2) квалитет израђене процене угро-
жености од пожара; 

3) план заштите од пожара и изводи из 
плана заштите од пожара; 

4) израђеност и ажурност осталих 
докумената и евиденција проп-
исаних правилником; 

5) начин организације заштите од 
пожара; 

6) стање ватрогасне опреме и средстава 
за гашење пожара; 

7) одржавање ватрогасне опреме и 
средстава за гашење пожара; 

8) способност војних ватрогасних 
јединица и ватрогасних екипа; 

9) предузимање превентивних мера ЗОП; 
10) оспособљеност и увежбаност лица за 

гашење пожара; 

Контрола стања заштите од пожара у 
надлежности субјекта заштите од пожара 
не врши се редовно и плански. 
Приликом реализације контроле заштите 
од пожара не контролишу се тежишна 
питања прописана важећим правилником 
или се контрола од стране надлежних 
органа субјекта заштите од пожара 
реализује површно уз изостанак 
тежишних питања, без одобреног плана 
извршења контроле. 

 



171 

Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
Напомена 

1 2 3 4 5 
11) планирање и реализација контрола и 

анализа заштите од пожара и израда 
одговарајућих извештаја; 

12) остала питања од значаја за сагледава-
ње укупног стања заштите од пожара. 

14.3. Налагање писане забране коришћења објекта 
услед опасности од избијања пожара 

Ако је приликом контроле у надлежности 
субјекта ЗОП утврђено да у објекту или 
делу објекта при коришћењу уређаја или 
средства нису спроведене прописане 
превентивне мере заштите од пожара и 
услед тога прети непосредна опасност од 
избијања пожара, надлежни старешина 
или руководилац је писано забранио 
коришћења објекта, уређаја или средства 
док се опасност не отклони. 
Кориснику објекта, уређаја или средства 
достављена је писана забрана о обустави 
употребе или коришћења објеката или дела 
објеката до отклањања недостатака. Уколико 
корисник објекта, уређаја или средства није 
поступио у складу са забраном према њему су 
предузете одговарајуће дисциплинске мере. 

Писана забрана коришћења објекта услед 
опасности од избијања пожара у субјекту 
заштите од пожара не издаје се ни у 
случају да опасност није отклоњена. 
Ако се у току контроле утврди ризик по 
живот и здравље људи и материјалних 
добара од пожара, руководилац контроле 
из надлежности субјекта заштите од 
пожара о томе одмах не упозорава 
надлежног старешину или руководиоца 
субјекта код којег се врши контрола, већ 
евентуално накнадно након контроле. 

 

14.4. Сарадња и координација на задацима заштите 
од пожара. 

Субјект заштите од пожара сарађује са 
ватрогасним организацијама и 
јединицама на територији и међусобно 
размењују информације и усклађују 
активности у области ЗОП. 
Сарадња и координација на задацима 
заштите од пожара обухватила је: 
успостављање контаката, процену 
угрожености од пожара на територији, 
координацију заједничких задатака, 
организацију ватрогасних такмичења, 
учешће на вежбама и друго. 

Сарадња и координација на задацима 
заштите од пожара није плански 
успостављена или је недовољна и 
најчешће се своди од случаја до случаја. 

 

14.5. Анализе стања заштите од пожара. 

Анализе стања заштите од пожара се 
редовно и плански врше. Анализе су 
садржајне и у функцији су унапређења 
стања у овој области. 

Анализе стања заштите од пожара не 
реализују се редовно и плански. Анализе 
нису садржајне и нису у функцији 
унапређења стања у овој области. 

 



172 

Оцена стања Редни 
број Садржаји  питања  параметри 

повољан неповољан 
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1 2 3 4 5 

14.6. Извештаји о стању заштите од пожара. 

Извештаји о стању заштите од пожара 
редовно се и плански израђују. Извештаји 
су садржајни и у функцији су унапређења 
стања ЗОП. 

Извештаји о стању заштите од пожара не 
израђују се редовно и плански. Извештаји 
нису садржајни и нису у функцији 
унапређења стања. 

 

15. ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ 

15.1. Мере пиротехничке безбедности. 

Мере пиротехничке безбедности у 
складиштима убојних средстава, у 
надлежности субјекта заштите од пожара 
обухватају следеће мере и активности: 

1) одређивање лица за пиротехничку 
безбедност; 
2) примену технолошких поступака 
при раду са УбС; 
3) извођење радова на посебно 
опремљеним местима; 
4) забрану извођења радова за време 
непогода; 
5) избор физички и психички здравих 
лица за руковање убојним средствима; 
6) извођење радова по дневном светлу; 
7) прописан смештај УбС у магацинима 
и на радилишту у складу са 
максимално дозвољеним количинама 
убојних средстава, групама 
компатибилности и групама опасности; 
8) смештај и чување оштећених убојних 
средстава; 
9) забрану пушења приликом радова; 
10) забрану неправилног рада са УбС; 
11) извођење радова уз примену мера 
заштите на раду и обезбеђење 
радилишта потрошним материјалом и 
употреба прописаног алата, прибора, 
механизације, одеће и обуће. 

Мере пиротехничке безбедности у 
складишту УбС у надлежности субјекта 
заштите од пожара нису заступљене у 
потребном обиму на начин да обезбеђују 
потпуну безбедност и заштиту запослених 
и ПС. 
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15.2. 
Организационе и грађевинске мере заштите 
од пожара и експлозије у складиштима 
убојних средстава. 

У складиштима убојних средстава 
предузимају се мере пиротехничке 
безбедности, организационе и грађевинске 
мере заштите од пожара и експлозије. 
Организационе и грађевинске мере 
заштите од пожара и експлозије у 
складиштима УбС у надлежности субјекта 
заштите од пожара садрже: 

1) одређивање локације складишта, 
одстојања управног од техничког 
дела складишта и локације објекта 
за смештај и чување убојних 
средстава; 

2) изолацију крова од сунчевих зрака; 
3) фарбање прозорских окана од 

матстакла белом бојом; 
4) обезбеђење прозора и вентилационих 

отвора капцима и заштитном 
мрежом; 

5) опремање објеката опремом и 
прибором; 

6) изградњу заштитних насипа; 
7) уређење приступних путева; 
8) регулисање евакуације у складишту; 
9) увођење електричне инсталације 

према одобреном пројекту; 
10) забрану гађања из ватреног оружја и 

извођења вежби у рејону складишта 
и друге мере. 

Организационе и грађевинске мере 
заштите од пожара и експлозије у 
складиштима убојних средстава нису у 
потпуности заступљене. 

 

15.3. Превентивне мере заштите од пожара и 
експлозије у складиштима убојних средстава. 

У складишту УбС у надлежности субјекта 
заштите од пожара, предузимају се 
следеће превентивне мере заштите од 
пожара и експлозије: 

1) око складишта са унутрашње стране 
жичане ограде израдити зону 
сигурности (противпожарни појас 
ширине најмање 2 m), у којој се 

У складишту убојних средстава у 
надлежности субјекта заштите од пожара, 
не предузимају се све превентивне мере 
заштите од пожара и експлозије у складу 
са прописима.  
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трава, дрвеће и ниско растиње чисте, 
а земља преорава како би се 
спречило преношење пожара, а ако се 
складиште налази у пошумљеном 
рејону, прави се противпожарни 
просек шуме две и по висине дрвећа 
у којем се скида вегетација; 

1а) при манипулацији убојним 
средствима обавезна је употреба 
одговарајућих антистатичких 
средстава и опреме за личну 
заштиту на раду (антистатичка 
одећа и обућа) и сигурносног алата 
који не варничи; 

2) у магацине улазити само са 
акумулаторским и ручним 
батеријским лампама „израђеним у 
одговарајућој „Ех заштити”; 

3) на удаљености до 100 m од ограде, на 
радилишту и у техничком делу 
складишта забрањено је пушење и 
употреба отворене ватре, а прибор 
за пушење оставља се на улазу у 
технички део складишта; 

4) радове при којима се обавезно 
организује противпожарна стража 
почети само после њеног распореда; 

5) пушење је дозвољено само у 
управном делу складишта на 
посебно одређеним и уређеним 
местима удаљеним најмање 50 m од 
магацина; 

6) у кругу складишта трава се редовно 
коси и односи на посебна места, а 
суво лишће, грање, дрвеће и други 
лако запаљиви материјал  уклања из 
складишта; 

7) магацини и радилишта су чисти 
(коришћене крпе и други отпаци 
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прикупљају се у металне посуде и 
после завршеног рада односе на 
одређено место); 

8) забрањено је одлагање комуналног 
отпада у техничком делу складишта; 

9) простор на 20 m око магацина је 
чист, а ако тај простор није 
бетониран или асфалтиран на 2 m 
око магацина скида се горњи слој 
тако да остане чиста земља; 

10) лако запаљиви материјал (боје, 
лакови, растварачи, бензин) 
уносити у технички део складишта 
или у радилиште само по одобрењу 
надлежног старешине или 
руководиоца уз примену свих 
превентивних мера ЗОП; 

11) обавезно поставити знакове 
упозорења и забране. 

15.4. Чување и манипулација посудама под 
притиском. 

Чување и манипулација посудама под 
притиском у субјекту заштите од пожара 
реализује се у потпуности у складу са 
важећим прописима. 
Извршено је разврставање и преглед и 
испитивање опреме под притиском од 
стране именованог тела за раврставање и 
именованог тела за преглед и испитивање 
опреме под притиском током века употребе. 
Сва испитивана опрема под притиском 
задовољава одредбе стандарда и техничких 
прописа за опрему под притиском. 

Чување и манипулација посудама под 
притиском, у субјекту заштите од пожара не 
реализује се у потпуности у складу са 
прописима. 

 

15.5. Складиште погонских средстава. 

У складишту погонских средстава, поред 
општих превентивних мера, у надлежности 
субјекта ЗОП предузете су и следеће мере 
заштите од пожара: 

1) организују се противпожарне страже 
приликом пријема и издавања 
горива; 

Складиште погонских средстава, у 
надлежности субјекта заштите од пожара 
није обезбеђено у противпожарном 
смислу у складу са прописима.  
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2) посуде, средства за претакање 

аутоцистерне и пумпни агрегати су 
прописно уземљени; 

3) при манипулацији ПгС употр-
ебљавају се одговарајућа антис-
татичка средства и опрема за личну 
заштиту на раду (одећа и обућа) и 
сигурносни алати који не варниче; 

4) обезбеђен је преглед аутоцистерни, 
аутомобила и других средстава за 
превоз горива који имају нормативом 
прописан број апарата за гашење 
пожара и ознаке за превоз опасних 
материја; 

5) при утакању и истакању горива 
зауставља се рад мотора на 
транспортним средствима, изузев на 
аутоцистернама ако се пумпа возила 
користи за претакање; 

6) одржава се исправном инсталација и 
опрема за заштиту од атмосферског 
пражњења, статичког електрицитета 
и електростатичке индукције; 

7) стално се контролишу електричне и 
друге инсталације и уређаји који 
могу бити узрок пожара; 

8) у резерви увек постоје довољне 
количине воде и исправног пенила 
за гашење пожара. 

15.6. Заштита од пожара и експлозије у опасном 
погону. 

Заштита од пожара и експлозије опасног 
погона организована је и спроводи се, у 
субјекту ЗОП, у складу са законом којим 
се уређује ЗОП, прописом којим се 
прописују мере и нормативи заштите на 
раду лица која врше производњу, 
прераду, дораду, лаборацију, 
делаборацију, испитивање, уништавање и 
чување експлозива и барута, као и на 
основу одговарајућих технолошких 

Заштита од пожара опасног погона, у 
субјекту заштите од пожара не спроводи 
се у потпуности у складу са прописима 
који се односе на производњу, прераду, 
дораду, лаборацију, делаборацију, 
испитивање, уништавање и чување 
експлозива и барута, као и на основу 
одговарајућих технолошких прописа и 
норми. 
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прописа и норми противексплозијске 
заштите. 
Опасни погон у субјекту заштите од 
пожара представља објекат или групу 
објеката у којима се врши производња, 
дорада, прерада, лаборација, 
делаборација, испитивање, уништавање и 
чување опасних материја. 
Опасне материје у субјекту ЗОП су 
материје које су одређене прописом којим 
се прописују мере и нормативи заштите 
лица која врше производњу, прераду, 
дораду, лаборацију, делаборацију, 
испитивање, уништавање и чување 
експлозива и барута. 

15.7. Остале активности, мере и поступци у 
фунцији заштите од експлозије. 

У субјекту заштите од пожара, предузете 
су све неопходне мере, поступци и 
активности у функцији заштите од 
експлозије, по следећем: 

1) оформљена је картотека уређаја и 
опреме у противексплозивној „Ех” 
заштити; 

2) извршено је испитивање електр-
остатичког поља, отпорности 
уземљивача и испитивање 
изједначавање потенцијала од 
стране акредитованог правног лица; 

3) извршено је испитивање електр-
опроводних подова од стране 
акредитиваног правног лица. Сви 
испитивани подови задовољавају 
одредбе стандарда и техничких 
прописа за преглед и испитивање 
електропроводних подова; 

4) прибављена је декларација од 
произвођача о усаглашености 
средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, за заштиту од 
статичког електрицитета, која се 

Није оформљена картотека уређаја и 
опреме у противексплозивној „Ех” 
заштити. 
Није извршено испитивање електр-
остатичког поља отпорности уземљивача 
и испитивање изједначавање потенцијала 
од стране акредитованог правног лица. 
Није извршено испитивање 
електропроводних подова од стране 
акредитиваног правног лица. Сви 
испитивани подови не задовољавају 
одредбе стандарда и техничких прописа 
за преглед и испитивање 
електропроводних подова. 
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користи у опасним погонима. За 
наведена средства и опрему за личну 
заштиту на раду достављено је 
упутство за употребу, одржавање, 
коришћење и складиштење. 
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1.3. Е Л Е М Е Н Т И 
за оцену стања безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите и безбедности у метролошкој делатности; заштите животне  

средине и заштите добробити животиња у Министарству одбране и Војсци Србије и заштите животне средине у војним постројењима и војним  
складиштима у области О-3: „Заштита животне средине” 

Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 

 ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1.1. Наређење за организацију заштите животне 
средине у надзираном субјекту. 

Наређењем су обухваћени сви аспекти 
угрожавања животне средине од стране 
субјекта (земљиште, вода, ваздух). 

Део аспеката није препознат и није 
обухваћен наређењем за организацију 
заштите животне средине. 

 

1.2. Упутство о предузимању мера заштите 
животне средине. 

Упутством су обухваћени сви садржаји 
који су дефинисани Правилником о 
заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије. 

Није дефинисан део садржаја из заштите 
животне средине прописаних 
правилником (оспособљавање, планирање 
потребних финансијских средстава и сл.). 

 

1.3. Анализа и процена утицаја активности на 
животну средину. 

Обухваћени су сви садржаји анализе и 
процене утицаја активности на животну 
средину у складу са Правилником о 
заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије, а 
посебно они од значаја за субјект заштите 
животне средине. 

Нису обухваћени сви садржаји анализе и 
процене утицаја активности на животну 
средину у складу са Правилником о 
заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије, а 
посебно они од значаја за субјект заштите 
животне средине. 

Односи се само на субјекте који су 
у обавези да израде анализу и 
процену утицаја на животну 
средину у складу са Правилником. 

1.4. Лице за заштиту животне средине. 

Oдређено је лице за заштиту животне 
средине у складу са Правилником о 
заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије. 

Није одређено лице за заштиту животне 
или није одређено према стручној спреми 
у складу са Правилником о заштити 
животне средине у Министарству одбране 
и Војсци Србије. 

 

1.5. 
Обавезе одговорних лица у складу са 
Правилником о заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије. 

Прецизно су дефинисане обавезе 
одговорних лица по питању садржаја 
заштите животне средине у складу са 
Правилником о заштити животне средине 
у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Нису дефинисане обавезе одговорних 
лица (лице за оперативне послове, 
начелник, шеф, управник, пословођа, вођа 
смене и командир) по питању садржаја 
заштите животне средине у складу са 
Правилником о заштити животне средине 
у Министарству одбране и Војсци Србије. 

 

1.6. 
Евиденције прописане Правилником о 
заштити животне средине у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

Израђене су и прописно се воде све 
евиденције неопходне за праћење стања у 
животној средини, које су дефинисане 
Правилником о заштити животне средине 
у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Није израђен део евиденција дефинисаних 
Правилником о заштити животне средине 
у Министарству одбране и Војсци Србије, 
односно израђене су са већим пропустима 
и не омогућавају праћење стања у 
животној средини. 
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1.7. 

Поступање у случају удеса у складу са 
Планом заштите од удеса и документима за 
обезбеђење од нуклеарних и хемијских удеса 
у миру. 

План заштите од удеса израђен је у 
потпуности у складу са Правилником о 
заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије, 
прибављена је сагласност 
претпостављеног старешине и ажуриран 
је у периоду од две године. 

План заштите од удеса није у свему 
израђен у складу са Правилником о 
заштити животне средине у 
Министарству одбране и Војсци Србије, 
нема сагласности претпостављеног 
старешине и није ажуриран у периоду од 
две године. 

 

18. Реализација оспособљавања за примену мера 
заштите животне средине. 

Извршено је оспособљавање из садржаја 
животне средине прописано 
Правилником о заштити животне средине 
у Министарству одбране и Војсци Србије, 
као и додатно оспособљавање приликом 
промене дефинисаних услова за 
извршење оспособљавања у надзираном 
субјекту. 

Није извршено оспособљавање из 
садржаја животне средине у складу са 
Програмом оспособљавања за безбедан и 
здрав рад и Правилником о заштити 
животне средине у Министарству одбране 
и Војсци Србије. 

 

II. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ ИСПУШТАЊА ТЕХНОЛОШКИХ, КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОТПАДНИХ ВОДА 

2.1. Одстрањивање материја које могу загадити 
воду пре испуштања у реципијент. 

Одстрањене су све материје које могу 
загадити воду пре испуштања у 
реципијент. 

Нису одстрањене све материје које могу 
загадити воду пре испуштања у 
реципијент. 

 

2.2. 
Континуирано мерење количине отпадних 
вода и испитавање биохемијских и 
механичких параметара квалитета отпадних 
вода. 

Постављени су уређаји и врши се 
континуирано мерење количине отпадних 
вода и испитивање биохемијских и 
механичких параметара квалитета 
отпадних вода. 

Нису постављени уређаји и не врши се 
континуирано мерење количине отпадних 
вода и испитивање биохемијских и 
механичких параметара квалитета 
отпадних вода. 

Односи се на субјект заштите 
животне средине који испушта 
отпадне воде у пријемник и јавну 
канализацију. 

2.3. 
Мерење количина и испитивање квалитета 
отпадних вода пре и после постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 

Редовно се врши испитивање квалитета 
отпадних вода пре и после постројења за 
пречишћавање отпадних вода, а добијени 
резултати су у дозвољеним границама у 
складу са Правилником о граничној 
вредности емисије загађујућих материја 
које се испуштају у реципијент и времену 
за њихово достизање. 

Не врши се редовно испитивање 
квалитета отпадних вода пре и после 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода, а добијени резултати нису у 
дозвољеним границама у складу са 
Правилником. 

Односи се на субјект заштите 
животне средине који има уређаје 
за пречишћавање отпадних вода. 

2.4. 
Израда акционог плана за постепено 
достизање граничних вредности емисије 
загађујућих материја у води. 

Израђен је Акциони план за постепено 
достизање граничних вредности емисије 
загађујућих материја у воде (у даљем 

Није израђен Акциони план за постепено 
достизање граничних вредности емисије 
загађујућих материја у води, нису 

Односи се на субјект заштите 
животне средине који има 
постројење за пречишћавање 
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тексту: Акциони план). 
Утврђени су рокови за њихово постепено 
достизање и поступа се сагласно 
Акционом плану, а у складу са прописом 
којима се уређује гранична вредност 
eмисије загађујућих материја у води и 
рокови за њихово достизање. 

утврђени рокови за њихово постепено 
достизање и не поступа се сагласно 
Акционом плану, а у складу са прописом 
којим се уређују граничне вредности 
eмисије загађујућих материја у води и 
рокови за њихово достизање. 

отпадних вода. 

3. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА 

3.1. Мерење емисије загађујућих материја из 
покретних извора загађивања. 

Мерење емисије загађујућих материја из 
покретних извора загађивања редовно се 
спроводи приликом редовних, ванредних 
и контролних теничких прегледа, а 
добијени резулатати су у границама 
дозвољених вредности и постоји уредна 
документација о мерењима. 

Мерење емисије загађујућих материја из 
покретних извора загађивања не врши се 
приликом редовних, ванредних и 
контролних техничких прегледа, или 
добијени резулатати нису у границама 
дозвољених вредности и не постоји 
уредна документација о мерењима. 

 

3.2. Мерење емисије загађујућих материја из 
стационарних извора загађивања. 

Мерење емисије загађујућих материја из 
стационарних извора загађивања редовно 
се планира и спроводи у складу са 
прописом којим се прописују граничне 
вредности емисије загађујућих материја у 
ваздуху. 

Мерење емисије загађујућих материја из 
стационарних извора загађивања не врши 
се у складу са прописом или резултати 
мерења нису у складу са прописаним 
граничним вредностима емисије. 

 

4. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ ПОСТУПАЊА СА ОТПАДОМ 

4.1. План управљања отпадом. 
Израђен је План управљања отпадом и 
прибављена је сагласност 
претпостављеног старешине. 

Није израђен План управљања отпадом 
или није прибављена сагласност 
претпостављеног старешине. 

 

4.2. Саржај Плана управљања отпадом. 
План управљања отпадом садржи све 
елементе дефинисане Законом о 
управљању отпадом. 

План управљања отпадом не садржи све 
елементе дефинисане Законом о 
управљању отпадом. 

 

4.3. Ажурност Плана управљања отпадом. 

Ажурирање Плана управљања отпадом 
врши се у складу са насталим променама 
у вези са врстом, третманом или 
складиштењем отпада. 

План управљања отпадом није ажуриран 
и поред насталих промена у поступању са 
отпадом.  

4.4. Лице одговорно за управљање отпадом. 
Одређено је лице одговорно за 
управљање отпадом у складу са 
Правилником. 

Није одређено лице одговорно за 
управљање отпадом, нису прописане 
дужности и обавезе одговорног лица и не 
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Лицу одговорном за управљање отпадом 
прописане су дужности и обавезе и 
извршава се у складу са прописима. 

извршавају се у складу са прописима. 

4.5. Извештаји о испитивању отпада. 

Прибављени су извештаји о испитивању 
отпада за све врсте отпада за који се сумња 
да има карактер опасног отпада, који су 
издати од стране овлашћеног лица. 

У надзираном субјекту постоји опасан 
отпад чији карактер није испитан и за 
који нису прибављени извештаји о 
испитивању од стране овлашћеног лица. 

 

4.6. Документ о кретању отпада за све случајеве 
предаје опасног отпада. 

Постоје Документа о кретању опасног 
отпада потписана од стране примаоца 
отпада, за све случајеве предаје опасног 
отпада овлашћеном оператеру. 

Не постоје Документа о кретању опасног 
отпада потписана од стране примаоца 
отпада, за већи број случајева предаје 
опасног отпада. 

 

4.7. Обавештење Агенцији за заштиту животне 
средине о кретању опасног отпада. 

Извршена је благовремена најава пре 
отпочињања кретања отпада Агенцији за 
заштиту животне средине у 
Информационом систему Националног 
регистра извора загађивања (48 сати). 

Није извршена благовремена најава пре 
отпочињања кретања отпада Агенцији за 
заштиту животне средине у 
Информационом систему Националног 
регистра извора загађивања (48 сати). 

Односи се на надзирани субјект 
који има корисничко име и лозинку 
за приступ бази података. 

4.8. Унос података у Информациони систем (ИС) 
након завршетка кретања опасног отпада. 

За сваку предају опасног отпада 
достављен је Документ о кретању опасног 
отпада уносом података у ИС Агенције за 
заштиту животне средине, у року од 15 
дана од завршетка кретања отпада. 

За сваку предају опасног отпада није 
достављен Документ о кретању опасног 
отпада уносом података у ИС Агенције за 
заштиту животне средине, у року од 15 
дана од завршетка кретања отпада. 

Односи се на надзирани субјект 
који има корисничко име и лозинку 
за приступ бази података. 

4.9. Привремено складиште опасног отпада. 

Привремено складиште опасног отпада је 
закључано и под сталним надзором. 
Постоји довољно простора за лак приступ 
ради контроле и препакивања. У 
складишту су на безбедан начин одвојене 
различите врсте упакованог 
некомпатибилног опасног отпада. 

Привремено складиште опасног отпада 
није закључано и није под сталним 
надзором. Нема простора за лак приступ 
ради контроле и препакивања. У 
складишту нису на безбедан начин 
одвојене различите врсте упакованог 
некомпатибилног опасног отпада. 

 

4.10. Чување опасног отпада дуже од 12 месеци. Опасан отпад чува се и не складишти у 
надзираном субјекту дуже од 12 месеци. 

Опасан отпад чува се и складишти у 
надзираном субјекту дуже од 12 месеци. 

 

4.11. Обележавање свих врста опасног отпада у 
складу са прописом. 

Све количине опасног отпада обележене 
су прописним налепницама које садрже 
све потребне податке. 

Све количине опасног отпада нису 
обележене прописним налепницама и не 
садрже све потребне податке. 

 

4.12. Разблаживање и мешање опасног отпада. 
Није вршено разблаживање нити мешање 
опасног отпада ради испуштања у 
животну средину. 

Вршено је разблаживање и мешање 
опасног отпада и испуштан је у животну 
средину. 
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4.13. План управљања медицинским отпадом. 

Израђен је План управљања медицинским 
отпадом чији је садржај у потпуности 
дефинисан законским прописима и 
прибављена је сагласност 
претпостављеног. 

План управљања медицинским отпадом 
није израђен, садржај не одговара у 
потпуности законским прописима и нема 
сагласности претпостављеног. 

 

4.14. Упутства за сакупљање и разврставање 
медицинског отпада. 

На местима разврставања медицинског 
отпада постављена су упутства за особље 
које сакупља и разврстава отпад. 

На местима разврставања медицинског 
отпада нису постављена упутства за 
особље које сакупља и разврстава отпад. 

 

4.15. Лиценца за обављање радијационе 
делатности. 

Делатност са изворима јонизујућег 
зрачења и нуклеарним материјалима 
обавља се са одобрењем Агенције за 
заштиту од јонизујућег зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије. 

Рад са изворима јонизујућег зрачења и 
нуклеарним материјалима обавља се без 
одобрења Агенције за заштиту од 
јонизујућег зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије. 

Односи се на надзирани субјект 
који има лиценцу Агенције за 
обављање радијационе делатности. 

4.16. Мере заштите од јонизујућег зрачења (ј/з). 

Прописане су и спроводе се мере заштите 
од ј/з ради заштите живота и здравља 
људи и заштите животне средине, којима 
се обезбеђује коришћење опреме за 
заштиту од ј/з, вођење евиденција о 
изворима ј/з и изложености лица 
јонизујућем зрачењу, контрола и праћење 
здравственог стања професионално 
изложених лица. 

Не спроводе се мере заштите од ј/з ради 
заштите живота и здравља људи и 
заштите животне средине. Нису 
обезбеђена средства и опрема за заштиту 
од ј/з, не води се евиденција о изворима 
ј/з и изложености лица јонизујућем 
зрачењу и не прати се здравствено стање 
професионално изложених лица. 

 

4.17. Евиденција радиоактивног отпада. 

Уредно се воде евиденције о 
радиоактивном отпаду који је настао 
након расходовања или хаварије извора 
ј/з, без обзира на јачину активности 
извора. 

Не постоје или се неправилно воде 
евиденције о радиоактивном отпаду који 
је настао након расходовања или хаварије 
извора ј/з, без обзира на јачину 
активности извора. 

 

4.18. Складиштење, руковање и евиденција 
хемикалија. 

Врши се безбедно руковање са 
хемикалијама, а са празном амбалажом се 
поступа у складу са прописима. 
Све хемикалије су евидентиране, 
поседују Безбедносни лист на српском 
језику и безбедносни листови су 
постављени на месту примене 
хемикалије. 

Са хемикалијама се не рукује безбедно, а 
празна амбалажа није уредно спакована. 
Нису евидентиране све хемикалије и не 
поседују Безбедносни лист на српском 
језику или безбедносни листови нису 
постављени на месту примене хемикалије. 

 

4.19. Поступак са отпадним јестивим уљем из 
војних ресторана и угоститељских и 

Отпадно јестиво уље након припреме 
оброка сакупља се правилно након 

Отпадно јестиво уље се након припреме 
оброка не сакупља у посебну амбалажу и 

Односи се на надзирани субјекат 
који припрема више од 50 оброка. 
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Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
туристичких објеката. употребе и предаје овлашћеном 

оператеру. 
не предаје овлашћеном оператеру. 

4.20. 
Поступак са истрошеним батеријама и 
акумулаторима, отпадним уљем, електричним 
и електронским отпадом, живом и отпадним 
гумама. 

Складиштење и предаја предметних ПС 
врши се у складу са прописима у 
Републици Србији и прописима које је 
донело Министарство одбране. 

Складиштење и предаја предметних ПС 
не врши се у складу са прописима у 
Републици Србији и прописима које је 
донело Министарство одбране. 

 

5. 
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ШУМАМА, ЛОВИШТИМА, 

РИБОЛОВНИМ ВОДАМА И РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈИМА 

5.1. 
План газдовања шумама и ловиштима и 
предузимање мера заштите животне средине у 
риболовним подручјима. 

Спроводи се у потпуности План 
газдовања шумама и све остале мере у 
складу са законом којим се уређује 
очување, заштита, планирање, гајење и 
коришћење шума. 

Не спроводи се или са већим пропустима 
спроводи План газдовања шумама и све 
остале мере у складу са законом којим се 
уређује очување, заштита, планирање, 
гајење и коришћење шума. 

Односи се на надзирани субјект 
коме су на коришћење дати шумски 
комплекси. 

5.2. 
Предузимање мера за заштиту, управљање, 
лов, коришћење и унапређивање популације 
дивљачи у ловишту. 

У складу са прописима предузимају се 
мере за заштиту, очување и унапређивање 
станишта дивљачи и унапређивање свих 
врста у станишту. 

Не спроводе се мере у складу са 
прописима којима се унапређује и штити 
дивљач и станиште. 

Односи се на надзирани субјект 
коме је ловиште дато на газдовање. 

5.3. 
Предузимање мера којима се уређује 
управљање рибљим фондом у риболовним 
водама. 

У складу са прописима којима се уређује 
управљање рибљим фондом у 
риболовним водама примењују се све 
прописане мере за заштиту и одрживо 
управљање рибљим фондом, које 
обухватају заштиту и одрживо 
коришћење рибљег фонда као природног 
богатства и добра од општег интереса. 

Не примењују се прописи којима се 
уређује управљање рибљим фондом као 
ни прописане мере за заштиту и одрживо 
управљање рибљим фондом. 

Односи се на надзирани субјект 
коме су уступљене риболовне воде 
или рибарска подручја. 
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1.4. Е Л Е М Е Н Т И 
за оцену стања безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите и безбедности у метролошкој делатности; заштите животне средине и 
заштите добробити животиња у Министарству одбране и Војсци Србије и заштите животне средине у војним постројењима и војним складиштима у области 

О-4: „Заштита и безбедност у метролошкој делатности” 

Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕТРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1.1. Опремљеност метролошким прописима. 

Надзирани субјект поседује Закон о 
метрологији, Правилник о метролошкој 
делатности у области одбране, Упутство 
за спровођење Правилника о 
метролошкој делатности и Наредбу о 
мерној опреми која подлеже обавезном 
прегледу. Поред ових прописа, постоји и 
Класификација МерС, Норматив времена 
баждарења МерС и Преглед 
метролошких лабораторија са мерним 
могућностима. 
Одговорна лица за послове метролошке 
делатности прате прописе из области 
метрологије путем „Службеног гласника 
РС” и „Службеног војног листа” (у 
писаној или електронској форми), 
применом одговарајућих програмских 
пакета за праћење прописа. 

Надзирани субјект не поседује 
Правилник о метролошкој делатности у 
области одбране, Упутство за 
спровођење Правилника о метролошкој 
делатности и Наредбу о мерној опреми 
која подлеже обавезном прегледу. 
Одговорна лица за послове метролошке 
делатности не прате прописе из области 
метрологије, објављене путем 
„Службеног гласника РС” и „Службеног 
војног листа”. 

 

1.2. Организација метролошке делатности. 

Метролошка делатност у надзираном 
субјекту уређена је интерним актом о 
организацији метролошке делатности у 
складу са Правилником о метролошкој 
делатности у области одбране и 
Упутством за спровођење Правилника о 
метролошкој делатности. Интерним 
актом регулисане су све обавезе из 
области метролошке делатности. 
Интерним актом, за послове метролошке 
делатности одређено је одговорно лице из 
органа логистике. Одговорно лице за 
послове метролошке делатности одређено 
је формацијом или је одређено наређењем 
надлежног старешине тако да послове 

Не постоји интерни акт о 
организацији метролошке делатности 
у надзираном субјекту. 
За послове метролошке делатности 
није одређено одговорно лице. 
Интерним актом нису прописане 
дужности и обавезе лица одговорног 
за послове метролошке делатности.  
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
метролошке делатности обавља поред 
своје редовне дужности. Интерним актом 
прописане су дужности које обавља из 
области метролошке делатности. 

1.3. 
Обука из послова метролошке делатности, 
примена прописа и законских мерних 
јединица. 

Лица одговорна за послове метролошке 
делатности упућују се на стручна 
усавршавања у систему одбране или ван 
система одбране, о чему постоји 
документација. 
У плановима обуке предвиђене су теме 
ради упознавања одредаба Правилника о 
метролошкој делатности у области 
одбране и Упутства за спровођење 
Правилника о метролошкој делатности, 
законских мерних јединица, класифика-
ције и разврставања мерне опреме. 
За изведену обуку израђени су 
подсетници и извештаји о реализацији 
обуке са прегледом лица која су 
присуствовала обуци. 
Лица одговорна за метролошку делатност 
добро познају прописе из области 
метролошке делатности, односно 
приликом провере знања путем теста, 
дато је преко 70% тачних одговора. 
Прописи из области метролошке 
делатности примењују се потпуно у 
пракси. 
У технолошком процесу користе се 
искључиво законске мерне јединице. 

Плановима обуке не планирају се теме из 
области метролошке делатности. 
Планирана обука се не реализује, не 
постоје писани записи о реализацији 
обуке нити прегледи лица која су 
присуствовали обуци. 
Лица одговорна за послове метролошке 
делатности слабо познају прописе, на 
провери знања дато је испод 70% тачних 
одговора. 
Прописи из области метрологије не 
примењују се, чиме су повређене одредбе 
Закона о метрологији и Правилника о 
метролошкој делатности у области 
одбране. 
У технолошком процесу преко 30% се не 
користе законске мерне јединице. 

 

1.4. Дужности лица одговорног за послове 
метролошке делатности. 

Лице одговорно за послове метролошке 
делатности надзираног субјекта, у 
стручном погледу одговорно је за 
организацију метролошке делатности 
субјекта, а обавља следеће послове: 1) 
припрема интерни акт о организацији 
метролошке делатности; 2) прати 
организацију и функционисање 
метролошке делатности и предлаже мере 

Лице одговорно за послове метролошке 
делатности у надзираном субјекту не 
обавља све послове и задатке прописане 
правилником или их извршава са већим 
недостацима, пропустима и слабостима.  
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Оцена стања Редни 
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Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
за побољшање стања; 3) прати нове 
метролошке прописе и упознаје 
целокупни састав јединице или установе 
са специфичностима нових прописа и 
законских мерних јединица; 4) израђује 
евиденције мерне опреме; 5) контролише 
да ли се мерна опрема користи у складу 
са наменом и техничким упутствима и да 
ли се од стране корисника на употреби 
налази само метролошки исправна мерна 
опрема; 6) носилац је израде плана 
прегледа, оверавања и еталонирања мерне 
опреме; 7) учествује у планирању и 
извођењу обуке из области метролошке 
делатности; 8) планира набавку нове 
мерне опреме за потребе јединице или 
установе; 9) врши разврставање и уноси 
рокове прегледа мерне опреме у 
евиденције и картоне мерне опреме; 10) 
води евиденције о извршеним поправкама 
или подешавањима на прописан начин; 
11) учествује у формирању резерве мерне 
опреме и контролише поступање са њом 
на прописан начин; 12) чува записе о 
добијеној сагласности за набавку нове 
мерне опреме; 13) организује интерне 
прегледе мерила за своје потребе; 14) 
организује и врши интерне метролошке 
контроле метролошке делатности; 15) 
доставља преглед мерне опреме која се не 
може прегледати у метролошким 
лабораторијама Републике Србије 
надлежним органима на даље поступање; 
16) обавља и друге задатке из области 
метролошке делатности у складу са 
својим надлежностима. 

1.5. Поступак са мерном опремом из мерне 
резерве. 

Резерва мерне опреме се формира од 
мерне опреме на употреби и мерне 
опреме у складиштима надзираног 
субјекта која се привремено не користи 
дуже од три месеца. Наређењем за 

Резерва мерне опреме није формирана 
наређењем одговорног лица, није 
смештена у посебну просторију и није 
прописно означена. 
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Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
формирање резерве мерне опреме 
дефинисано је место складиштења, начин 
означавања и лице одговорно за чување. 
Резерва мерне опреме је смештена у 
посебну просторију, која је закључана и 
обезбеђена од приступа корисника. 
Употребу мерне опреме из мерне резерве 
одобрава само одговорно лице 
надзираног субјекта, на предлог лица 
одговорног за метролошку делатност. 
Мерна опрема из мерне резерве пре 
стављања на употребу упућује се на 
метролошко потврђивање или еталонирање, 
уколико су рокови прегледа истекли. 
У просторији за смештај резерве мерне 
опреме се налази евиденција, оверена од 
стране одговорног лица. 

Мернa опрема из мерне резерве се 
користи без одобрења надлежног лица. 
Мерна опрема из мерне резерве се 
користи без претходног метролошког 
потврђивања, без обзира да ли су рокови 
прегледа истекли. 

1.6. Дужности Техничког опитног центра, војних 
института и Војномедицинске академије. 

Технички опитни центар, војни институти 
и Војномедицинска академија обављају 
следеће послове метролошке делатности: 
израђују интерни акт о метролошкој 
делатности, одређују лица одговорна за 
послове метрологије и упознају 
целокупан састав јединице или установе 
са метролошким прописима; 
1) организују и спроводе научни и 

истраживачко-развојни рад из 
области метрологије; 

2) организују метролошке лабораторије 
на начин којим се искључује 
могућност негативних спољних 
утицаја на објективност, независност, 
непристрасност, законитост и 
квалитет рада; 

3) предлажу типизацију мерне опреме у 
области одбране; 

4) воде евиденције о мерној опреми и 
организују њен преглед; 

Технички опитни центар, војни институти 
и Војномедицинска академија не обављају 
све послове и задатке прописане 
Правилником или их извршавају са већим 
недостацима, пропустима и слабостима. 
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Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
5) приликом планирања и слања мерне 

опреме на еталонирање у 
лабораторије и институције ван 
система одбране прибављају 
сагласност од одговарајућих 
метролошких лабораторија из 
система одбране; 

6) достављају уверења, по завршеном 
еталонирању, у метролошку лаборато-
рију у области одбране на анализу; 

7) формирају резерву мерне опреме којом 
располажу на прописан начин; 

8) израђују планове опремања својих 
метролошких лабораторија и 
лабораторија за испитивање еталона и 
другом мерном опремом, при чему 
прибављају сагласност Дирекције за 
набавку еталона и мишљење 
метролошке лабораторије у области 
одбране за набавку мерила; 

9) чувају записе о добијеној сагласности 
Дирекције за набавку еталона и о 
ставу метролошке лабораторије 
система одбране за набавку мерила; 

10) организују и учествују у усавршавању и 
обуци кадра који обавља послове 
метролошке делатности; 

11) организују, по потреби, интерне 
прегледе мерила за своје потребе; 

12) планирају и организују слање мерне 
опреме на оверавање, у складу са 
Законом о метрологији, а користе се 
за пружање услуга корисницима ван 
система одбране. 

1.7. Дужности ремонтних завода. 

Управе ремонтних завода и њихови 
органи за метролошку делатност 
обављају следеће послове: 
1) израђују интерни акт о метролошкој 

Управе ремонтних завода не обављају све 
послове и задатке прописане 
Правилником или их извршавају са већим 
недостацима, пропустима и слабостима. 
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делатности, одређују лица одговорна 
за послове метрологије и упознају 
целокупан састав установе са 
метролошким прописима; 

2) воде обједињену евиденцију о стању и 
попуњености завода мерном 
опремом; 

3) планирају и организују слање мерне 
опреме која се користи у 
производном процесу на периодични 
преглед и о томе воде потребну 
документацију; 

4) планирају и организују слање мерне 
опреме која се користи у 
производном процесу, на 
еталонирање у акредитоване 
метролошке лабораторије ван система 
одбране, ако се не може прегледати у 
метролошким лабораторијама 
система одбране; 

5) планирају и организују слање мерне 
опреме на оверавање, у складу са 
Законом о метрологији, а користе се 
за пружање услуга корисницима ван 
система одбране; 

6) достављају уверења, по завршеном 
еталонирању, у метролошку 
лабораторију у области одбране на 
анализу; 

7) прате и достављају податке о каракте-
ристичном понашању мерне опреме; 

8) израђују планове набавке мерне 
опреме за своје потребе, при чему 
прибављају сагласност Дирекције за 
набавку еталона и мишљење 
метролошке лабораторије у области 
одбране за набавку мерила, при чему 
чувају записе о добијеној 
сагласности; 
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9) формирају резерву мерне опреме 

којом располажу на прописан начин; 
10) организују, по потреби, интерне 

прегледе мерила за своје потребе; 
11) формирају, по потреби, метролошке 

лабораторије типа B, ако за то 
постоје услови, а на начин којим се 
искључује могућност негативних 
спољних утицаја на објективност, 
независност, непристрасност, 
законитост и квалитет рада; 

12) организују ремонт мерне опреме, као 
и њен преглед после ремонта и воде 
евиденцију о ремонтованој мерној 
опреми и њеном прегледу и прате 
податке о уоченим 
карактеристичним понашањима 
после ремонта. 

2. РАЗВРСТАВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА МЕРНЕ ОПРЕМЕ 

2.1. Разврставање мерне опреме и одређивање 
рокова прегледа мерне опреме. 

Мерна опрема прописно је разврстана на 
еталоне, мерила, референтне материјале и 
индикаторе. 
Разврстано је преко 80% мерила. 
За преко 80% мерне опреме која подлеже 
прегледу, одређени су периоди прегледа, 
односно еталонирања, оверавања и 
метролошког потврђивања. 
Разврставање еталона извршено је на 
основу Критеријума за разврставање 
еталона. 
Рокови прегледа су унети у евиденције 
мерне опреме. 

Мерна опрема није разврстана у складу са 
прописима, а разврстано је испод 80% 
укупне количине мерних средстава на 
употреби. 
Рокови прегледа за мерну опрему која 
подлеже прегледу одређени су за испод 
80% укупне количине. 
Рокови прегледа нису унети у евиденције 
мерне опреме. 
Разврставање еталона није извршено на 
основу важећих критеријума. 

 

2.2. Основна и обједињена евиденција мерне 
опреме. 

Извршен је попис преко 80% мерне 
опреме која се налази на дуговању код 
корисника. За пописану мерну опрему 
одређени су класификациони бројеви и 
правилно је разврстана по врстама мерне 

Преко 20% мерне опреме није пописано и 
евидентирано. 
Основна и обједињена евиденција је 
устројена на непрописним обрасцима. 
Евиденције су непотпуне и неажурне: 
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опреме (мерила, еталони, референтни 
материјали). 
Израђена је основна евиденција мерне 
опреме на прописаним обрасцима и 
одређени су евиденциони бројеви. 
Евиденција је ажурна, а ажурирање се 
врши два пута годишње. У евиденцијама 
уредно су уписани класификациони, 
евиденциони и номенклатурни бројеви, 
пун назив по класификацији и серијски 
број, период и датум првог и наредног 
метролошког потврђивања. 
У евиденцијама је правилно унет статус 
мерила: употреба код корисника, 
употреба у РМР, мерна резерва, оправка 
или ремонт. 
По потреби, израђена је обједињена 
евиденција мерне опреме на прописаном 
обрасцу (за надзиране субјекте који имају 
више од десет врста мерне опреме са 
различитим класификационим бројем). 

нису одређени класификациони бројеви, 
нису унети рокови прегледа, нема 
података о извршеном прегледу. 
Статуси мерила су унети са већим 
недостацима. 

2.3. Евиденција еталона. 

Извршен је попис преко 90% еталона који 
се налазе на дуговању код корисника. 
У евиденцијама уредно су уписани 
класификациони, евиденциони и 
номенклатурни бројеви, пун назив по 
класификацији и серијски број, период и 
датум првог и наредног еталонирања. 
Извршено је правилно разврставање 
еталона према намени, метролошким 
карактеристикама и потребама 
метролошке делатности у области 
одбране за одређене јединице физичких 
величина на: примарне, секундарне, 
радне и референтне еталоне. 

Није пописано и евидентирано преко 10% 
еталона. 
Евиденције су непотпуне и неажурне: 
нису одређени класификациони бројеви, 
нису унети рокови и нема података 
метролошког потврђивања. 
Није извршено разврставање еталона или 
је извршено са већим пропустима. 

Важи само за надзиране субјекте 
који имају формирану метролошку 
лабораторију. 

2.4. Евиденција мерила. 
Извршен је попис преко 80% мерила који 
се налазе на дуговању код корисника. 
За пописана мерила, у потпуности су 

Основне евиденције израђене су са већим 
недостацима. 
Евиденције су непотпуне и неажурне: 
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израђене основне и, по потреби, 
обједињене евиденције. 
У евиденцијама уредно су уписани 
класификациони, евиденциони и 
номенклатурни бројеви, пун назив по 
класификацији и серијски број, период и 
датум првог и наредног метролошког 
потврђивања. 
Извршено је разврставање преко 80% 
мерила на: 
1) мерила која подлежу обавезном 

оверавању у складу са Законом; 
2) мерила која подлежу обавезном 
прегледу; 

3) мерила која подлежу интерним 
прегледима; 

4) индикаторе. 

нису одређени класификациони бројеви, 
нису унети рокови прегледа, нема 
података о извршеном оверавању и 
прегледу. 
Није извршено разврставање мерила или 
је извршено са већим пропустима. 
 

2.5. Евиденција референтних материјала. 

Извршен је попис преко 90% 
референтних материјала који се налазе на 
дуговању код корисника. 
Израђена је евиденција пописаних 
референтних материјала у потпуности. 
Извршено је разврставање узорака 
референтних материјала, према намени, 
поузданости физичких својстава и 
хемијског састава на узорке примарних, 
секундарних, радних и лабораторијских 
референтних материјала. 

Није пописано и евидентирано преко 10% 
референтних материјала. 
Евиденције су непотпуне и неажурне. 
Није извршено разврставање референтних 
материјала или је извршено са већим 
пропустима. 

Важи само за надзиране субјекте 
који користе референте материјале. 

2.6. Картони мерне опреме. 

За више од 90% мерне опреме устројен је 
и води се одговарајући картон. Картони 
се налазе уз мерну опрему и увек их 
прате. 
Картони мерила су устројени са свим 
потребним подацима: назив власника, 
идентификациони и номенклатурни број, 
назив мерила или еталона, ознаку 
(произвођач, тип, серијски или фабрички 

За преко 10% мерила и еталона нису 
устројени картони. 
Картони мерила и еталона су устројени са 
већим недостацима (недостају 
карактеристике и подаци о прегледима). 
Бројеви картона у већој мери нису 
усклађени са основним евиденцијама. 
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број), карактеристике мерила или еталона 
(мерни опсег, мерна несигурност – 
грешка или класа тачности и најмањи 
подеок), податке о набавци, прегледу и 
оправкама, прибор и документацију уз 
еталон, односно мерило. 
Бројеви картона су усклађени са 
основним евиденцијама мерне опреме. 

2.7. Означавање мерне опреме. 

Означавање мерила и еталона извршено 
је са прописаним налепницама, на којима 
су уписани идентификациони бројеви. 
Означено је више од 70% мерила и више 
од 90% еталона. 

Означавање мерила и еталона извршено је 
у слободној форми. 
Није означено више од 30% мерила и 
више од 10% еталона. 

 

3. СПРОВОЂЕЊЕ МЕТРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ (ПРЕГЛЕД МЕРНЕ ОПРЕМЕ) 

3.1. Планирање прегледа и еталонирања мерне 
опреме. 

Планирање периодичног прегледа мерне 
опреме извршено је на основу Наредбе о 
мерној опреми која подлеже прегледу, 
евиденцији еталона и мерила и норматива 
времена за преглед мерне опреме. 
Квалитетно и потпуно урађен је план 
периодичног прегледа мерне опреме, у 
складу са прописаним роковима и на 
прописаном обрасцу. 
Предлог Плана прегледа мерне опреме у 
утврђеним роковима доставља се Управи 
за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске 
Србије на усаглашавање, а ради 
расподеле капацитета метролошких 
лабораторија система одбране. 
Усаглашени планови, по добијеним 
капацитетима, достављени су 
метролошким лабораторијама на оверу и 
њихово планирање. 
Урађени су посебни планови по 
метролошким лабораторијама из система 
одбране и лабораторија ван система. 
Плановима је обухваћено преко 90% 

План периодичног прегледа мерне опреме 
није израђен или у већој мери није 
израђен у складу са Наредбом, 
евиденцијом и нормативом времена за 
преглед. 
Предлог плана мерне опреме није 
достављен Управи за логистику (Ј-4) 
Генералштаба Војске Србије и 
метролошким лабораторијама на 
усаглашавање. 
Плановима периодичног прегледа мерне 
опреме није обухваћено више од 10% 
мерне опреме на употреби и магацинима 
РМР. 
Планом набавки услуга и добара нису 
планирана финансијска средства за 
преглед и еталонирање мерне опреме у 
метролошким лабораторијама ван 
система одбране. 
За мерну опрему која се не може 
прегледати и еталонирати у земљи, јер не 
постоје акредитоване и овлашћене 
лабораторије на територији Републике 
Србије, није достављен преглед 
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мерне опреме која у текућој години 
подлеже редовном прегледу и 
еталонирању. За мерну опрему која није 
могла бити прегледана покренуте су 
активности у складу са прописима. 
За мерну опрему која се није могла 
прегледати и еталонирати у метролошким 
лабораторијама система одбране, 
планирана су финансијска средства по 
конту економске класификације  4252. 
Преглед мерне опреме за коју не постоје 
акредитоване и овлашћене метролошке 
лабораторије у земљи, достављен је 
Дирекцији за стандардизацију, 
кодификацију и метрологију Управе за 
одбрамбене технологије Сектора за 
материјалне ресурсе Министарства 
одбране и Управи за логистику (Ј-4) 
Генералштаба Војске Србије, ради 
планирања њиховог прегледа у 
иностранству. 
Пријаве ванредних прегледа и 
еталонирања мерне опреме, по потреби, 
достављају се метролошким 
лабораторијама за ону мерну опрему у 
чију се исправност посумњало. 

Дирекцији за стандардизацију, 
кодификацију и метрологију Управе за 
одбрамбене технологије Сектора за 
материјалне ресурсе Министарства 
одбране и Управи за логистику (Ј-4) 
Генералштаба Војске Србије. 

3.2. Реализација плана прегледа и еталонирања 
мерне опреме. 

Планови периодичних прегледа и 
еталонирања реализују се преко 90%. 
Планирање финансијских средстава за 
расход, преглед, оверавање и 
еталонирање врши се у складу са 
прописима или је планирање и 
обезбеђење финансијских средстава у 
надлежности претпостављене команде  
управе. 
Искоришћеност одобрених финансијских 
средстава за метролошки преглед мерне 
опреме износи преко 90%. 

Планови периодичног прегледа мерне 
опреме реализују се испод 90%. 
Неажурни су подаци о обезбеђењу и 
утрошку финансијских средстава за 
расход, преглед, оверавање и 
еталонирање или претпостављена 
команда  управа није обезбедила 
потребна финансијска средства за ову 
намену. Искоришћеност одобрених 
финансијских средстава износи испод 
90%. 
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3.3. 
Документација о уговарању, слању и 
реализацији прегледа и еталонирања мерне 
опреме. 

Документација о планирању, уговарању, 
слању и реализацији прегледа и 
еталонирања мерне опреме прегледна је и 
ажурна, сложена по годинама. 
Мерна опрема која је планирана за 
преглед и еталонирање, упућује се у 
метролошке лабораторије према 
одобреним плановима или уговорима, 
према усаглашеним терминима, са 
потребном документацијом и прибором, у 
амбалажи која ће обезбедити њихов, од 
оштећења, безбедан транспорт. 
Сви извршени прегледи и еталонирања су 
евидентирани, потписани и оверени 
печатом на картонима, основним 
евиденцијама и налепницама на којима је 
уписан и рок важности прегледа и 
еталонирања. 

Документација о планирању, уговарању, 
слању и реализацији прегледа и 
еталонирања мерне опреме непотпуна је, 
неажурна и несређена по годинама. 
Део мерне опреме, која је планирана за 
преглед и еталонирање, упућује се 
нередовно у метролошке лабораторије 
или се уопште не упућује без оправданог 
разлога, често без потребне 
документације, прибора и у неадекватној 
амбалажи. 
Непотпуни су подаци о извршеним 
прегледима, нису попуњени сви картони 
и нема налепница на једном броју мерне 
опреме. 

 

3.4. Стање мерне опреме на употреби која 
подлеже прегледу и еталонирању. 

На употреби се налази само метролошки 
исправна мерна опрема. 
У прописаним роковима прегледано је и 
еталонирано преко 85% мерне опреме. 
За мерења се користи мерна опрема 
прописане тачности. 
Има највише 12% неисправне мерне 
опреме која је евидентирана, видно 
означена и пријављена за оправку, ремонт 
или расход. 
Мерна опрема у војно-здравственим 
установама, одељењима здравствене 
заштите, термоенергетским 
постројењима, лабораторијама за 
испитивање и на судовима под притиском 
100% је прегледана и на радним местима 
нема неисправне мерне опреме. 
Мерна опрема из метролошке резерве 
прописно је евидентирана, означена, 
ускладиштена у запечаћеним 

На употреби се налази део метролошки 
неисправне мерне опреме. За мерења се 
користи део мерила непрописне тачности. 
У прописаним роковима није прегледано 
и еталонирано преко 15% мерне опреме. 
Има више од 12% неисправне мерне 
опреме која није пријављена за оправку, 
ремонт или расход. 
Мерна опрема из метролошке резерве 
није прописно означена и не чува се у 
посебној просторији. 
Део мерне опреме је прегледан и 
еталониран у неакредитованим и 
неовлашћеним метролошким 
лабораторијама. 

Мерна опрема у војно-
здравственим установама, 
одељењима здравствене заштите, 
термоенергетским постројењима, 
лабораторијама за испитивање и на 
судовима под притиском мора бити 
100% прегледана и на радним 
местима не може бити неисправне 
и непрегледане мерне опреме. 
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просторијама и не користи се без 
одобрења. 
Преглед и еталонирање мерне опреме на 
употреби извршен је од стране 
метролошких лабораторија из система 
одбране, Дирекцији за мере и драгоцене 
метале или у акредитованим, овлашћеним 
или именованим телима у земљи или 
иностранству. 

3.5 Стање мерне опреме у магацинима РМР која 
подлеже прегледу. 

У магацинима РМР у прописаним 
роковима, прегледано је и еталонирано 
преко 60% мерне опреме. 
Рокови прегледа и еталонирања 
усклађени су са наредбом и роковима 
конзервације и унете су у евиденције и 
картоне. 
Највише 20% мерне опреме у РМР није 
смештено у условне објекте и не чува се 
по важећим прописима и наређењима. 
До 20% мерне опреме у РМР није 
правилно заштићена и конзервирана. 
Мерна опрема у магациниома РМР 
правилно је сложена, обележена и 
разврстана по јединицама. 

Преко 40% мерне опреме у магацинима 
РМР није прегледана и еталонирана у 
прописаним роковима. 
Рокови прегледа и еталонирања мерне 
опреме нису усклађени са наређењем 
надлежног старешине и већи део није 
унет у картоне мерне опреме. 
Преко 20% мерне опреме у магацинима 
РМР није смештено и не чува се у 
условним објектима и није разврстано по 
јединицама. 

 

3.6. Поступање са неисправном мерном опремом. 

Мерна опрема која није прегледана и 
еталонирана, односно којој је истекао рок 
прегледа, издвојена је, не користи се и 
правилно чува до упућивања у надлежне 
метролошке лабораторије. 
Сва неисправна мерна опрема је 
евидентирана, видно означена и 
пријављена за оправку, ремонт или 
расход. 
Неисправна мерна опрема не налази се на 
радним местима. 
Расходовање мерне опреме врши се тек 
након што се прибави став одговарајуће 

Мерна опрема којој је истекао рок 
прегледа, која није прегледана и 
еталонирана, делимично се налази на 
радним местима, користи се, није 
издвојена и неправилно се чува. 
Интерним актом о организацији 
метролошке делатности није регулисан 
поступак са неисправном мерном 
опремом. 
Расходовање мерне опреме врши се без 
прибављеног става одговарајуће 
метролошке лабораторије. 
Нису покренути поступци расходовања 
мерне опреме по добијеном ставу 
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метролошке лабораторије. 
Покренути су поступци расходовања за 
сву неисправну мерну опрему за коју је 
добијен став метролошке лабораторије да 
је оправка нерентабилна. 
Интерним актом о организацији 
метролошке делатности, регулисан је 
поступак са неисправном мерном 
опремом и забрана њене употребе. 

метролошке лабораторије дуже од три 
месеца. 

4. ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНИХ ПРЕГЛЕДА МЕРНЕ ОПРЕМЕ 

4.1. 
Стање радних еталона којима се прегледа 
мерна опрема. 

Преко 90% радних еталона, 
лабораторијске мерне опреме и 
метролошке опреме прегледано је у 
прописаним роковима. 
Извршена је регистрација радних еталона 
у складу са прописима. Устројена је 
прописана евиденција еталона, мерила и 
референтних материјала. 
Највише 12% је неисправних еталона и 
метролошке опреме и пријављени су за 
оправку. 

Више од 10% радних еталона, 
лабораторијске мерне опреме и 
метролошке опреме није прегледано у 
прописаним роковима. 
Извршена је непотпуна регистрација 
радних еталона. 
Више од 12% еталона и метролошке 
опреме је неисправнио и нередовно се 
пријављују за оправку и ремонт. 

 

4.2. Обезбеђење прописаних услова за извођење 
прегледа мерне опреме. 

За преглед се користе само прегледани 
радни еталони, лабораторијска мерна 
опрема и метролошка опрема. 
За извођење прегледа мерне опреме 
користе се еталони и лабораторијска 
мерна опрема прописане тачности. 
Преглед мерне опреме изводе квалифи-
кована лица по прописаним методама. 
Преглед се изводи у условним, 
климатизованим просторијама. 

За преглед се понекад користе 
непрегледани еталони, лабораторијска 
мерна опрема и метролошка опрема, као и 
еталони и лабораторијска мерна опремa 
непрописне тачности. 
Преглед врше полуквалификована лица 
по интерним упутствима. 
Преглед се изводи у неусловним и 
неклиматизованим просторијама. 

 

4.3. Евиденција изведених прегледа мерне опреме. 

Метролошка лабораторија, јединица за 
одржавање или установа, која изводи 
преглед, уредно воде књигу евиденције 
изведених прегледа, записнике о 
извршеним прегледима, пријаве, спискове 
и евиденције својих еталона и 

Метролошка лабораторија, јединица за 
одржавање или установа која изводи 
преглед има несређену, неажурну, често 
непотпуну документацију коју је обавезна 
да води. 
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метролошке опреме. 
Уредно оверава картоне или евиденције 
мерне опреме и ставља прописане 
налепнице. 

Неуредно оверавају картоне мерне опреме 
и не стављају прописане налепнице. 

4.4. Преглед мерне опреме која се не може 
прегледати у земљи. 

Израђена је евиденција мерне опреме која 
се не може прегледати и еталонирати у 
земљи и достављена је Дирекцији за 
стандардизацију, кодификацију и 
метрологију Управе за одбрамбене 
технологије Сектора за материјалне 
ресурсе Министарства одбране и Управи 
за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске 
Србије на даље поступање. 
За мерну опрему са истеклим роком 
прегледа, а неопходна је у технолошком 
процесу, извршено је лабораторијско 
испитивање и провера ради продужења 
века употребе. 
Израђене су инверзивне методе за 
поступање са мерном опремом са 
истеклим роком, а ради обезбеђења мерне 
сигурности у добијене резултате мерења. 

Израђена је евиденција мерне опреме која 
се не може прегледати и еталонирати у 
земљи, али није достављена Дирекцији за 
стандардизацију, кодификацију и 
метрологију Управе за одбрамбене 
технологије Сектора за материјалне 
ресурсе Министарства одбране и Управи 
за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске 
Србије на даље поступање. 
Непрегледана мерна опрема се користи у 
технолошком процесу, а није обезбеђена 
мерна сигурност у добијене резултате 
мерења. 

 

4.5. Поступак са референтним материјалима са 
истеклим роком. 

Израђена је евиденција референтних 
материјала са истеклим роком. 
Дефинисан је поступак о употреби 
референтних материјала са истеклим роком 
употребе, са којим је дефинисан начин 
утврђивања поверења у њихов квалитет, 
дефинисана је периодичност, методе, 
границе прихватљивости и документација о 
спроведеним упоредним мерењима. За 
упоредна мерења обезбеђени су еталони 
референтних материјала. 

Није израђена евиденција референтних 
материјала. 
Није прописан поступак са референтним 
материјалима са истеклим роком који би 
дефинисао начин утврђивања поверења у 
њихов квалитет, периодичност, методе, 
границе прихватљивости и документацију 
о извршеним упоредним мерењима. 

 

5. ОЦЕЊИВАЊЕ СТАЊА МЕТРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

5.1. Планирање контрола стања метролошке 
делатности. 

Контрола и оцењивање стања 
метролошке делатности, планира се у 
годишњем и месечном плану радa, 

Контрола и оцењивање стања метролошке 
делатности не планира се у годишњем и 
месечном плану рада, односно плану 
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односно плану контроле и оцењивања 
стања послова заштите ресурса и 
реализована је у складу са Правилником о 
метролошкој делатности. 
За контролу и оцењивање стања послова 
метролошке делатности примењују се 
елементи, садржаји и стандарди за 
контролу и оцењивање стања заштите 
ресурса, а реализује се најмање једном 
годишње од стране лица одговорног за 
послове метролошке делатности или 
стручног тима за послове заштите 
ресурса. 

контрола. 
Не врши се контрола и оцењивање стања 
послова метролошке делатности, најмање 
једном годишње. 

5.2. Анализе стања и предузимање мера за 
унапређење.  

Анализа стања послова метролошке 
делатности врши се од стране стручног 
тима за послове заштите ресурса, по 
елементима, садржајима и стандардима за 
контролу и оцењивање стања послова 
заштите ресурса, у роковима регулисаним 
прописима. Анализа је свеобухватна и у 
функцији је превентивног деловања ради 
унапређења стања метролошке 
делатности. 
Закључци из анализе уграђују се у акта 
органа логистике и примењују се у 
свакодневном раду. 

Анализа стања метролошке делатности 
није вршена од стране стручног тима за 
послове заштите ресурса или органа 
логистике, по елементима, садржајима и 
стандардима за контролу и оцењивање 
стања послова заштите ресурса, у 
роковима регулисаним прописима. 
Анализа је уопштена и не прати реално 
стање метролошке делатности. 

 

5.3. Реализација интерне контроле метролошке 
делатности. 

Интерну метролошку контролу стања 
метролошке делатности реализују органи 
логистике и лице одговорно за послове 
метролошке делатности, у склопу 
контроле стања заштите ресурса или 
појединачно. 
За интерне контроле стања метролошке 
делатности израђена су наређења и 
подсетници. 
По извршеној контроли израђује се 
наређење одговорног лица за отклањање 
утврђених пропуста. 
Потчињени састави достављају извештаје 

Планиране интерне метролошке контроле 
метролошке делатности не реализују се 
бар једном годишње. 
По извршеној контроли не израђује се 
наређење одговорног лица за отклањање 
утврђених пропуста и нема извештаја о 
отклањању утврђених пропуста. 
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о реализацији наређених мера за 
отклањање пропуста. 

5.4. Извештаји о стању метролошке делатности. 

По извршеној интерној контроли израђује 
се извештај који се доставља одговорном 
лицу. Извештај се израђује по питањима 
из наређења за извршење контроле, који 
садржи: позитивна решења, пропусте, 
закључак и предлог мера за њихово 
отклањање. 
Годишњи извештај о стању метролошке 
делатности за претходну календарску 
годину линијом командовања и 
руковођења доставља се унутрашњој 
јединици Министарства одбране у чијој 
надлежности су послови метролошке 
делатности, најкасније до 20. јануара 
текуће године. 

По извршеној контроли и оцењивању 
стања послова метролошке делатности не 
доставља се писани извештај у складу са 
наређењем, који садржи: позитивна 
решења, пропусте, закључак и предлог 
мера за њихово отклањање. 
Није израђен Годишњи извештај о стању 
метролошке делатности за претходну 
календарску годину. 
Годишњи извештај о стању метролошке 
делатности није свеобухватан, не прати 
стање утврђено у анализама и није у 
функцији упознавања органа 
командовања и руковођења са стањем и 
проблемима у областима метролошке 
делатности. 

 

6.  ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА ЕТАЛОНА, РЕФЕРЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА И МЕРИЛА 

6.1. Планирање набавке еталона, референтних 
материјала и мерила. 

Израђен је план набавке еталона, мерила 
и референтних материјала по врстама, 
мерним величинама, типу, мерној 
сигурности, мерном опсегу, а у складу са 
анализом и закључцима о потребама за 
опремањем. 
За набавку еталона прибављена је 
сагласност Дирекције за стандардизацију, 
кодификацију и метрологију Управе за 
одбрамбене технологије Сектора за 
материјалне ресурсе Министарства 
одбране. 
За набавку мерила прибављено је 
мишљење овлашћене метролошке 
лабораторије у области одбране. 
Планом набавки добара и услуга, 
планирана су финансијска средства за 
реализацију плана. 

План набавки еталона, мерила и 
референтних материјала израђен је без 
претходне анализе о стварним потребама 
за опремањем. 
Набавка еталона врши се без претходне 
сагласности Дирекције за 
стандардизацију, кодификацију и 
метрологију Управе за одбрамбене 
технологије Сектора за материјалне 
ресурсе Министарства одбране. 
Набавка мерила врши се без претходног 
мишљења метролошке лабораторије у 
области одбране. 
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6.2. Документација о одобрењу типа мерила. 

За новонабављена мерила, издата су 
уверења о одобрењу типа мерила у складу 
са Законом о метрологији. 
Новонабављена мерила се налазе у 
регистру мерила који води Дирекција за 
мере и драгоцене метале Министарства 
привреде, а чији је тип одобрен. 
За добијање уверења о типу мерила, 
спроведен је поступак испитивања 
модела (типа мерила) у складу са 
Правилником о метролошкој делатности 
или признавање иностране исправе о 
усаглашености мерила у складу са 
одредбама Упутства о спровођењу 
одредаба Правилника о метролошкој 
делатности у области одбране. 

Део новонабављених мерила није на 
прописан начин уведен у опрему у складу 
са законом и прописима из метролошке 
делатности у Министарству одбране и 
Војсци Србије: немају одобрење типа у 
складу са Законом о метрологији и не 
налазе се у регистру мерила чији је тип 
одобрен и који води Дирекција за мере и 
драгоцене метале Министарства 
привреде. 

 

6.3. Начин чувања мерила у складиштима и на 
радним местима. 

Интерним актом о организацији 
метролошке делатности регулисано је 
чување мерила у складиштима и на 
радним местима. 
Мерила се у складиштима чувају у 
просторијама са одговарајућим 
микроклиматским условима и у 
одговарајућој амбалажи. 
Мерила се на радним местима чувају без-
бедно од оштећења (удара, ломљења, ути-
цаја влаге, директног утицаја топлоте и др.) 

Интерним актом о организацији 
метролошке делатности није регулисан 
начин чувања мерила у складиштима и на 
радним местима. 
Мерила се у складиштима и на радним 
местима чувају у неадекватним условима 
и адекватној амбалажи, због чега има 
случајева оштећења мерила. 

 

6.4. Одржавање еталона и мерила. 

Интерним актом о организацији 
метролошке делатности регулисано је 
одржавање мерне опреме. 
У планове техничког одржавања уграђена 
је и мерна опрема, а планови се реализују 
са најмање 80% обима. 

Интерним актом о организацији 
метролошке делатности није регулисано 
одржавање мерне опреме. 
Више од 20% мерила се не одржава. 

 

7. ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕТРОЛОШКИХ ЛАБОРАТОРИЈА 
(примењује се само за јединице и установе у којима су формиране) 

7.1. Организација метролошке лабораторије. Метролошка лабораторија је формирана 
као самостална целина, тако да је 

Метролошка лабораторија је формирана у 
сектору приоизводње, одржавања или 
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искључена могућност негативних 
спољних утицаја на објективност, 
независност, непристрасност, законитост 
и квалитет рада. 
Руководилац метролошке лабораторије 
директно је везан за директора или 
начелника установе. 
Метролошка лабораторија покрива више 
од једне физичке величине. 
Метролошка лабораторија врши 
искључиво преглед технички исправних 
мерила и не врши њихову оправку или 
ремонт. 
За метролошку лабораторију постоји 
нормативна регулатива, са којом је 
дефинисано извршавање обавеза, 
задатака и одговорност за послове 
прегледа у складу са законским и 
подзаконским прописима. 

ремонта. 
Метролошка лабораторија покрива само 
једну физичку величину и врши оправку 
мерне опреме. 
Не постоји одговарајућа нормативна 
регулатива за метролошку делатност. 
Нормативним актима није дефинисано 
извршавање обавеза, задатака и 
одговорност за послове прегледа или 
постоје битна одступања од законских и 
подзаконских прописа. 

7.2. Оспособљеност кадра метролошке 
лабораторије. 

Руководилац метролошке лабораторије 
има одговарајућу високу стручну спрему, 
а радни стаж му је већи од три године на 
пословима метролога. 
У метролошкој лабораторији има лица са 
високом стручном спремом или лица са 
високом стручном спремом покривају 
више од 20% физичких величина. 
Просечан радни стаж кадра метролошке 
лабораторије већи је од две године на 
пословима метролога. 
Руководилац метролошке лабораторије 
или друга лица имају специјализацију или 
виши вид академског усавршавања из 
метрологије или других сродних области. 

Руководилац метролошке лабораторије 
нема одговарајућу високу стручну 
спрему, а радни стаж му је мањи од три 
године на пословима метролога. 
У метролошкој лабораторији нема лица са 
високом стручном спремом или лица са 
високом стручном спремом покривају 
мање од 20% физичких величина. 
Просечан радни стаж кадра метролошке 
лабораторије мањи је од две године. 

 

7.3. Стање просторија и микроклиматских услова 
у метролошкој лабораторији. 

Простор у коме је смештена метролошка 
лабораторија, обезбеђује довољан број 
радних места за све метрологе и обезбеђује 
минимално 5 m2 простора по метрологу. 

Простор у коме је смештена метролошка 
лабораторија не обезбеђује потребан број 
радних места и најмање од 5 m2 по 
метрологу. 
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Метролошка лабораторија поседује 
неопходне помоћне просторије за 
еталонирање и обезбеђени су потребни 
услови за несметан рад. 
Просторије метролошке лабораторије 
нису изложене директној сунчевој 
светлости или другим изворима 
загревања, нису изложене вибрацијама 
(довољно су удаљене од производних или 
ремонтних капацитета у којима раде 
пресе или друге производне машине које 
их изазивају). 
У радним просторијама постоји 
климатизација и адекватно грејање, које 
обезбеђују оптималне услове у летњем и 
зимском периоду за преглед и 
еталонирање мерне опреме. 
У просторијама није изведено мрежно 
уземљење, или је уграђена 
електромагнетна заштита, или 
стабилизатори на опреми за рад. 
Хигијена у свим просторијама 
задовољава прописане услове. 

У просторији за еталонирање отежани су 
услови за рад и у већини случајева није 
обезбеђен поуздан рад. 
Просторије метролошке лабораторије 
изложене су вибрацијама које изазивају 
пресе или друге производне машине 
производних или ремонтних погона. 
Просторије су изложене директној 
сунчевој светлости. 
У просторијама не постоји климатизација 
или је неисправна, а у зимском периоду 
нема адекватног грејања. Често је 
присутна температурна промена преко 
5C у току радног времена при прегледу 
мерне опреме. 
Хигијена не задовољава у свим 
просторијама, а посебно у просторији за 
еталонирање. 

7.4. Опремљеност метролошке лабораторије. 

Метролошка лабораторија типа „А” 
поседује примарне еталоне или 
одговарајуће секундарне и радне еталоне 
за више од 70% физичких величина. 
Метролошка лабораторија типа „Б” 
поседује секундарне еталоне или 
одговарајуће радне еталоне за више од 
70% физичких величина. 
Сви еталони и мерила метролошких 
лабораторија имају важећа уверења о 
исправности. 
Основне евиденције еталона и друге 
мерне опреме воде се у складу са 
прописима, потпуне су и ажурне. 
Обједињене евиденције мерне опреме 

Метролошка лабораторија типа „А” нема 
примарне еталоне или одговарајуће 
секундарне и радне еталоне за више од 
30% физичких величина. 
Метролошка лабораторија типа „Б” нема 
секундарне еталоне или одговарајуће 
радне еталоне за више од 30% физичких 
величина. 
Поједини еталони и мерила метролошких 
лабораторија немају важећа уверења о 
исправности, а налазе се на радним 
местима. 
Основне и обједињене евиденције еталона 
и друге мерне опреме у већој мери се не 
воде у складу са прописима, нису потпуне 
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устројене су у потпуности и ажурно се 
воде. 
Картотека мерне опреме метролошких 
лабораторија устројена је на прописаним 
обрасцима, а картони се издају свим 
корисницима након извршених прегледа. 
Извршено је у потпуности и прописно 
означавање еталона и остале мерне 
опреме. 
Метролошка лабораторија има комплетну 
и уредну збирку општих и посебних 
метролошких прописа. 

и ажурне. 
Картотека мерне опреме метролошких 
лабораторија није устројена и није на 
прописаним обрасцима, а картони се не 
издају корисницима. 
У већој мери није извршено означавање 
еталона и остале мерне опреме. 
Метролошка лабораторија нема 
комплетну и уређену збирку општих и 
посебних метролошких прописа. 

7.5. Рад метролошке лабораторије. 

Редовно се врши планирање и 
достављање оверених планова 
корисницима. Планирање се води на 
прописаним обрасцима. Реализација 
планова је већа од 80%. 
Метролошка лабораторија уговара 
преглед мерне опреме и редовно 
обавештава кориснике за преузимање 
прегледане мерне опреме. 
Искоришћеност кадра је већа од 75%. 
Записници о прегледу и еталонирању се 
раде на прописаним обрасцима и 
прегледни су. За еталоне и мерила постоје 
записници о еталонирању или копије 
уверења о исправности. Записници су 
комплетни, оверени и потписани од 
надлежног лица. 
Књига евиденције је ажурна, прописно се 
води и усаглашена је са записницима и 
уверењима. 
Метролошка лабораторија је устројила 
картоне за своје еталоне и мерила и 
редовно израђује картоне за мерила од 
корисника. 
У радном процесу користе се само 
еталони потребне тачности и са важећим 

Планирање је нередовно, не достављају се 
оверени планови корисницима. 
Реализација плана је испод 80%. 
Метролошка лабораторија не уговара 
преглед мерне опреме, а искоришћеност 
кадра је испод 75%. 
Не постоје записници о прегледу и 
еталонирању или копије уверења о 
исправности. Записници нису оверени и 
потписани. 
Евиденција није усаглашена са 
записницима и уверењима. 
Метролошка лабораторија није устројила 
картоне за своје еталоне и мерила и не 
израђује картоне мерила за кориснике. 
На радним местима се користе еталони 
недовољне тачности и без важећег 
уверења. 
Не користе се и не примењују, у 
потпуности, важећи метролошки прописи. 
У појединим случајевима врши се преглед 
и еталонирање неисправне мерне опреме. 
Постоје одступања од метролошких 
прописа који не гарантују потребан 
квалитет еталонирања и законитост рада. 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
уверењима. Еталонирање и преглед се 
врши у потпуности са испуњеним 
захтевима квалитета. Закључак у 
записницима је коректан, а еталонира се и 
прегледа искључиво технички исправна 
мерна опрема. 
Нема одступања од метролошких 
прописа, тако да се гарантује потребан 
квалитет еталонирања и законитост рада. 
Метролошка лабораторија учествује у 
интеркомпаративним мерењима. 
Метролошка лабораторија учествује у 
активностима научноистраживачког рада. 
Метролошка лабораторија учествује у 
развијању и усавршавању метода и 
поступака прегледа мерне опреме. 
Метролошка лабораторија учествује у 
изради и доношењу војних метролошких 
прописа. 
Метролошка лабораторија планира и 
организује обуку и стажирања 
метролошког кадра система одбране. 
Годишњи извештаји се израђују у 
прописаним роковима, у потпуности и са 
свим релеватним показатељима за које 
није потребнио тражити додатна 
објашњења у већој мери. 

Метролошка лабораторија не учествује у 
интеркомпаративним мерењима или је 
одустала на почетку, или у току циклуса, 
или су резултати мерења одбачени на 
почетку обраде. 
Метролошка лабораторија не учествује у 
научноистраживачком раду, не учествује 
у развијању и усавршавању метода и 
поступака прегледа мерне опреме, у 
изради и доношењу војних метролошких 
прописа. 
Метролошка лабораторија није 
организовала семинаре и стажирања 
метролошког кадра. 
Годишње извештаје доставља са 
неприхватљивим кашњењем и 
недостацима за које је потребно тражити 
већа додатна објашњења. 

7.6. Примена прописа и одговорност за 
метролошку делатност. 

Списак метролошког кадра и додељених 
жигова је ажуран, води се прописно, 
бројеви жигова су у складу са интерним 
актом и редним бројем списка. 
Обрасци записника и уверења, налепница 
и жигова су у складу са решењима и 
Упутством о спровођењу одредаба 
Правилника о метролошкој делатности у 
области одбране. 
Могућности метролошке лабораторије су 
израђени у складу са Упутством, а 

Неажуран је списак кадра и додељених 
жигова и није у складу са интерним 
актом. 
Обрасци записника и уверења, налепница 
и жигова нису у складу са решењем и 
упутством. 
Могућности метролошке лабораторије у 
већој мери нису израђене у складу са 
Упутством, а метролошка лабораторија 
нема могућност еталонирања и прегледа у 
складу са издатим решењем. 
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Оцена стања Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

Напомена 

1 2 3 4 5 
метролошка лабораторија има у 
потпуности могућности еталонирања и 
прегледа према издатом решењу. 
Ниво познавања законских, подзаконских 
и осталих метролошких прописа, као и 
законских мерних јединица, гарантује 
законит рад метролошке лабораторије. 
Остварује се редован увид у рад 
метролошке лабораторије између 
редовних метролошких надзора. 
Нема битних повреда одредаба и општих 
и других метролошких прописа, рад се 
обавља у складу са издатим решењем и 
искључиво са исправним еталонима, 
користе се адекватни прописи при 
еталонирању, употреба жига, печата и 
налепница метролошке лабораторије је у 
складу са прописима. 

Ниво познавања законских, подзаконских 
и других метролошких прописа не 
гарантује законит рад метролошке 
лабораторије. 
Не остварује се у већини случајева 
посебан увид у рад метролошке 
лабораторије између редовних 
метролошких надзора. 
Констатоване су битне повреде одредаба 
и општих и других метролошких прописа, 
рад мимо идатог решења, рад са 
неисправним еталонима, коришћење 
неадекватних прописа при еталонирању, у 
појединим случајевима непрописна 
употреба жига, печата и налепнице 
метролошке лабораторије. 
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1.5. Е Л Е М Е Н Т И 
за оцену стања безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите и безбедности у метролошкој делатности; заштите животне средине и 
заштите добробити животиња у Министарству одбране и Војсци Србије и заштите животне средине у војним постројењима и војним складиштима у области 

О–5: „Заштита добробити животиња” 

Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ЗАШТИТЕ 

1.1. Планирање ветеринарске заштите. 

Ветеринарска заштита се планира на свим 
нивоима командовања и руковођења. 
План ветеринарске заштите обухвата: 
1) здравствену заштиту животиња и мере 
за праћење, заштиту и унапређење 
здравља животиња; 
2) спречавање појаве, сузбијање и 
искорењивање заразних болести 
животиња и спречавање болести које су 
заједничке за животиње и људе; 
3) ветеринарско-санитарну контролу 
производње и промета животиња, хране 
животињског порекла, сировина и 
отпадака животињског порекла, хране и 
воде за животиње; 
4) репродукцију животиња, примену 
зоохигијенских и технолошких мера у 
узгоју и репродукцији животиња у 
погледу здравствене заштите; 
5) организацију, спровођење и контролу 
мера добробити животиња; 
6) обуку, стручно усавршавање из 
области ветеринарске заштите и 
ветеринарску едукацију; 
7) заштиту животне средине од загађења 
ветеринарским отпадом; 
8) увођење, развијање и успостављање 
базе података и информационог система у 
ветеринарској заштити; 
9) обуку лица за рад са службеним, 
радним и огледним животињама, дресуру 

Ветеринарска заштита не планира се на 
свим нивоима командовања и 
руковођења. 
План ветеринарске заштите не обухвата 
све елементе предвиђене прописима. 
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Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
и редресуру службених животиња; 
10) снабдевање, опремање и иновирање 
ветеринарских покретних ствари; 
11) спровођење биосигурносних мера из 
области ветеринарске заштите; 
12) интегрисање система управљања 
заштитом здравља животиња и 
безбедности хране; 
13) праћење фармаковигиланце вете-
ринарских лекова; 
14) контролу спровођења ветеринарске 
заштите; 
15) превенцију настанка материјалних 
штета. 

1.2. Циљеви ветеринарске заштите. 

Проводе се циљеви ветеринарске 
заштите: 
1) заштита и побољшање здравља 
животиња; 
2) заштита здравља животиња од 
заразних и других болести; 
3) утврђивање и дијагностиковање 
болести и лечење болесних животиња; 
4) спровођење система идентификације и 
контроле кретања животиња; 
5) обезбеђивање мера за заштиту 
припадника Војске Србије од зооноза, 
алиментарних инфекција и интоксикација 
спречавањем и сузбијањем ових болести 
и спречавањем њиховог преношења са 
животиња на људе; 
6) обезбеђивање да сировине и храна 
животињског порекла буду здравствено 
безбедни; 
7) обезбеђивање здравствене безбед-
ности хране и воде за животиње; 
8) обезбеђивање репродукције и про-

Циљеви ветеринарске заштите не 
спроводе се складу са правилима и 
прописима. 
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Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
изводне способности животиња; 
9) обезбеђивање мера за заштиту животне 
средине од загађења преко узрочника 
болести које се појављују код животиња, 
као и хигијенских прилика и исправности 
животне средине са становишта 
здравствене заштите животиња; 
10) спровођење мера дезинфекције, 
дезинсекције, дератизације, дезодорације 
и деконтаминације; 
11) опремање ветеринарским покретним 
стварима; 
12) обезбеђивање добробити животиња; 
13) обавештавање из области ветер-
инарске заштите 

1.3. Задаци ветеринарске заштите. 

Задатке ветеринарске заштите планирају 
органи ветеринарске службе из састава 
Војске Србије и Министарства одбране, 
по следећем: 
1) праћење здравственог стања животиња; 
2) вођење и издавање прописане 
документације (потврде, уверења и сл.); 
3) обележавање животиња и вођење 
регистра животиња; 
4) спровођење мера за спречавање, 
откривање, лечење и сузбијање болести 
животиња, као и повреда и хируршких 
интервенција над животињама; 
5) унапређење здравља приплодних 
животиња и здравствене способности за 
размножавање; 
6) ветеринарски прегледи животиња; 
7) ветеринарско-санитарни прегледи: 
сировина и хране животињског порекла и 
њихово обележавање, хране за животиње, 
воде за напајање животиња и отпадака у 
производњи, складиштењу и промету 

Задаци ветеринарске заштите не 
планирају органи ветеринарске службе у 
складу са прописима. 
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Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
ради обезбеђивања здравствене безбе-
дности; 
8) основна теренска и лабораторијска 
дијагностика за откривање заразних 
болести животиња; 
9) снабдевање лековима и потрошним 
материјалом за пружање ветеринарских 
услуга; 
10) снабдевање средствима за дезин-
фекцију, дезинсекцију, дератизацију, 
дезодорацију и деконтаминацију за 
потребе ветеринарске заштите; 
11) праћење ефикасности и штетности 
лекова за употребу у ветеринарској 
медицини; 
12) предлагање мера за унапређење 
ветеринарске заштите животиња, 
исхране, узгоја и репродукције животиња; 
13) ветеринарска едукација корисника 
животиња; 
14) праћење и контрола биосигурносних 
мера у објектима за узгој животиња, 
опреме за животиње и индивидуализације 
опреме за животиње; 
15) хитна ветеринарска помоћ; 
16) стационарно лечење животиња; 
17) издавање и примена средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију, 
дератизацију, дезодорацију и 
деконтаминацију за потребе ветеринарске 
заштите корисницима животиња са 
упутствима за њихову употребу; 
18) праћење и проучавање 
епизоотиолошког стања и прилика у зони 
одговорности и ширем окружењу; 
19) праћење здравственог стања и радне 
способности животиња; 
20) праћење утицаја мера ветеринарске 
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заштите на животну средину; 
21) контрола безбедности хране 
животињског порекла, отпадака и хране 
за животиње, воде за напајање животиња 
и репродуктивног материјала; 
22) организација и спровођење мера за 
спречавање, сузбијање и искорењивање 
болести животиња и зооноза; 
23) обдукција угинулих животиња и 
патоморфолошка дијагностика; 
24) спровођење мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације, 
дезодорације и деконтаминације; 
25) теренска лабораторијска испитивања 
биолошких материјала, хране 
животињског порекла и сировина, 
репродуктивног материјала, воде за 
напајање животиња, ваздуха, земље, 
хране за животиње и додатака, отпадака и 
отпадних вода ради дијагностике 
животињских заразних и других болести 
животиња; 
26) спровођење специјалистичких, 
клиничких, лабораторијских, рендгенских 
и других дијагностичких процедура; 
27) здравствена заштита приплодних 
животиња у наменским јединицама 
ветеринарске службе, систематско 
праћење њиховог здравља и 
репродуктивне способности; 
28) добијање, припрема, провера 
здравствене исправности, складиштење и 
дистрибуција репродуктивног материјала; 
29) спречавање загађења животне средине 
узрочницима и преносницима заразних 
болести животиња; 
30) развијање и увођење нових 
лабораторијских метода за потребе 
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ветеринарске заштите; 
31) увођење, развијање и успостављање 
информационог система за потребе 
ветеринарске заштите; 
32) праћење нових ветеринарско-
медицинских достигнућа, нових 
поступака и метода рада; 
33) заштита животиња од мучења и 
патње; 
34) планирање и реализација међународне 
војне сарадње из области ветеринарске 
заштите; 
35) обука и контрола радне способности 
службених животиња; 
36) уклањање ветеринарског отпада. 
Поред наведених задатака органи 
ветеринарске службе: 
1) планирају потребе ветеринарске 
заштите које су од посебног значаја за 
одбрану земље; 
2) планирају припреме за одбрану земље 
из области ветеринарске заштите у 
случајевима природних непогода и 
индустријских катастрофа; 
3) дефинишу потребе за припреме, 
опремање и учешће у мултинационалним 
операцијама; 
4) дефинишу тактичко-техничке услове и 
стандарде за обезбеђење ветеринарских 
покретних ствари и инфраструктурних 
потреба ветеринарске заштите; 
5) пружају услуге ветеринарске заштите 
на захтев државних органа надлежних за 
заштиту и спасавање људи и 
материјалних добара; 
6) планирају сарадњу и заједничко 
деловање са другим државним органима и 
осталим цивилним структурама из 
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делокруга надлежности; 
7) планирају сарадњу и пружање 
ветеринарске заштите оружаним снагама 
страних земаља, у складу са потврђеним 
међународним уговорима у области 
одбране и војне сарадње; 
8) планирају израду натуралних и 
финансијских прегледа годишњих 
потреба по врстама и количинама 
ветеринарских покретних ствари, лекова 
за употребу у ветерини, приплодних 
животиња и услуга у вези са 
ветеринарском заштитом; 
9) анализирају потребе и израђују 
годишње планове за набавку 
ветеринарских покретних ствари и 
услуга; 
10) прате и контролишу реализацију 
трошкова за потребе ветеринарске 
заштите; 
11) планирају, организују и координирају 
активности са главним програмима по 
расходима ветеринарске заштите, у 
складу са Финансијским планом 
Министарства одбране и распоређеним 
средствима по одобреним 
апропријацијама. 

1.4. Организовање ветеринарске заштите. 

Организовање ветеринарске заштите 
подразумева пројектовање и 
успостављање економичне организације 
која је повезана са државним 
институцијама и привредним субјектима, 
користећи расположиве капацитете јавног 
ветеринарског здравства и логистичке 
капацитете снага одбране Републике 
Србије чиме се обезбеђује логистичка 
подршка Војске Србије за реализацију 
мирнодопских и ратних циљева и 
задатака ветеринарске заштите. 

Организовање ветеринарске заштите није 
успостављено у складу са прописима. 
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Ветеринарску заштиту организују органи 
ветеринарске службе у Министарсту 
одбране и Војсци Србије у сарадњи са 
привредним субјектима Републике Србије 
ангажовањем сопствених капацитета 
према утврђеним надлежностима. 
Kоманде оперативног нивоа организују 
извршавање задатака ветеринарске 
заштите у јединицама и установама из 
свог састава, у складу са законом, 
усвојеним системом организовања и 
начелима командовања у Војсци Србије. 
Команде тактичког нивоа одговорне су за 
извршавање задатака ветеринарске 
заштите из здравствене функције „војно 
здравство” у јединицама и установама из 
свог састава и јединицама и установама 
ослоњеним према шеми логистичке 
подршке. 
Наменске јединице ветеринарске службе: 
1) реализују задатке ветеринарске 
заштите; 
2) врше стручно усавршавање кадра 
основних и помоћних врста ветеринарске 
службе и служби из функције општа 
логистика, као и кадра ван Министарства 
одбране и Војске Србије; 
3) врше узгој и репродукцију животиња; 
4) врше стручно усавршавање лица за рад 
са животињама; 
5) врше дресуру и редресуру животиња; 
6) врше друге послове ветеринарске 
заштите 
У наменским јединицама ветеринарске 
службе врши се стручно усавршавање из 
следећих специјалности помоћне врсте 
ветеринарске заштите: 
1) водичка; 
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2) дресерска; 
3) узгајивачка (за службене псе); 
4) узгајивачка (за лабораторијске 
животиње). 
На стручна усавршавања помоћне врсте 
ветеринарске заштите упућују се 
ветеринарски техничари, ветеринарски 
болничари и друга лица која одреде 
корисници животиња (у даљем тексту: 
помоћно особље), у складу са законом 
којим се уређује ветеринарство. 
Наменска јединица ветеринарске службе 
у којој се стручно усавршавају лица за 
рад са службеним псима врши: 
1) узгој службених паса; 
2) репродукцију службених паса; 
3) предресуру службених паса; 
4) дресуру службених паса; 
5) редресуру службених паса; 
6) процену радне способности службених 
паса. 
Материјално обезбеђење обуке 
специфичним наставним средствима 
(психоактивне контролисане супстанце, 
минско-експлозивна средства, убојна 
средства и друго) за потребе обуке паса 
специјалне намене обезбеђује јединица за 
чије се потребе обучавају службени пси. 
Наменска јединица ветеринарске службе 
у којој се врши узгој и репродукција 
лабораторијских и експерименталних 
животиња, поред узгоја и репродукције 
лабораторијских и експерименталних 
животиња врши: 
1) обуку лица из области добробити 
лабораторијских и експерименталних 
животиња; 
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2) производњу биолошког материјала за 
лабораторијску дијагностику; 
3) друге послове везане за рад са 
лабораторијским и експерименталним 
животињама. 

2.  СПРОВОЂЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ЗАШТИТЕ 

2.1. Здравствена заштита и добробит животиња 

Здравствена заштита животиња, обухвата 
спровођење мера за очување и 
унапређење здравља животиња, 
спречавање, сузбијање и рано откривање 
болести, повреда и других поремећаја 
здравља и благовремено и ефикасно 
лечење и рехабилитацију животиња. 
Здравствена заштита животиња спроводи 
се ради обезбеђивања узгоја и 
производње здравих животиња, добијања 
хигијенски исправне и здравствено 
безбедне хране животињског порекла и 
хране за животиње, заштите људи од 
зооноза, обезбеђивања добробити 
животиња и заштите животне средине са 
становишта здравствене заштите 
животиња. 
Здравствена заштита животиња обухвата: 
1) праћење и проучавање услова живота и 
здравственог стања животиња, узрока 
појава, ширења и начина спречавања и 
сузбијања болести и тежих повреда; 
2) промоцију здравља животиња у складу 
са програмима здравствене заштите 
животиња и обезбеђивање услова за 
спровођење посебних програма за 
очување и унапређење здравља 
животиња; 
3) спровођење епизоотиолошког надзора 
и организовање и спровођење посебних 
мера за заштиту животиња од заразних 
болести, спровођење ванредних мера 

Здравствена заштита и добробит 
животиња нису успостављене у 
потребном обиму у складу са прописима. 

 



218 

Оцена Редни 
број 

Садржаји – питања – параметри 
повољан неповољан 

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 
утврђених у складу са законом којим се 
уређује област заштите животиња од 
заразних болести, као и спровођење 
програма за спречавање, сузбијање, 
одстрањивање и искорењивање заразних 
болести у складу са законом; 
4) спречавање, сузбијање и искорењивање 
појава заразних болести; 
5) праћење и спречавање акутних и 
хроничних незаразних болести, промене 
карактера и понашања животиња; 
6) епизоотиолошки и хигијенски надзор, 
као и праћење и испитивање утицаја 
загађења животне средине на здравље 
животиња и систематско испитивање 
здравствене исправности хране 
животињског порекла и хране за 
животиње; 
7) спречавање и отклањање здравствених 
последица проузрокованих елементарним 
и другим непогодама и ванредним 
приликама; 
8) организовање и развој интегрисаног 
информационог система здравствене 
заштите прикупљањем, обрадом и 
анализом здравствено-статистичких и 
других података и информација о 
здравственом стању и здравственим 
потребама животиња, као и праћење 
података о функционисању ветеринарске 
службе (обезбеђење простора, кадра, 
опреме и лекова); 
9) праћење и стално унапређење 
квалитета здравствене заштите 
животиња; 
10) спровођење и контролу квалитета 
здравствене заштите животиња; 
11) организовање и спровођење провере 
квалитета стручног рада лица која 
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обављају послове здравствене заштите; 
12) подстицање активности за 
унапређење рационалне фармакотерапије 
у лечењу оболелих и повређених 
животиња; 
13) подстицање активности и сарадњу са 
стручним организацијама, савезима и 
удружењима у области здравствене 
заштите животиња; 
14) планирање, организацију и 
истраживање у области здравствене 
заштите животиња. 

2.2. Опште превентивне мере за заштиту 
животиња од заразних болести. 

Спроводе се опште превентивне мере за 
заштиту животиња од заразних болести: 
1) обезбеђивање хигијенски исправне 
хране и воде; 
2) обезбеђивање и одржавање прописаних 
зоохигијенских и хигијенских услова у 
објектима за узгој и држање животиња; 
3) обезбеђивање и одржавање прописаних 
зоохигијенских и хигијенских услова на 
опреми у објектима за узгој и држање 
животиња; 
4) обезбеђивање хигијене подмлатка и 
других технолошких операција у 
приплоду, узгоју и коришћењу животиња; 
5) обезбеђивање биосигурносних мера на 
јавним местима на којима се скупљају 
животиње и у превозним средствима за 
транспорт животиња, сировина, хране 
животињског порекла, отпадака и хране 
за животиње; 
6) обезбеђивање здравствене исправности 
хране за животиње и воде за напајање 
животиња и ветеринарско-санитарних 
услова за њихову производњу и промет; 
7) спречавање уношења узрочника 
заразних болести у објекте за узгој 

Опште превентивне мере за заштиту 
животиња од заразних болести не 
спроводе се у потпуности у складу са 
прописима. 
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животиња; 
8) спровођење мера ветеринарске заштите 
у интензивном узгоју животиња; 
9) третирање животињских трупова и 
других биолошких отпадака, отпадних 
вода, животињског измета и урина; 
10) обезбеђивање превентивне 
дезинфекције, дезинсекције, 
дератизације, дезодорације и 
деконтаминације у објектима за узгој и 
држање животиња, на јавним 
површинама и у превозним средствима, у 
складу са општим мерама заштите 
животиња од заразних болести; 
11) утврђивање узрока угинућа 
животиња; 
12) уношење података о животињама и 
њиховом кретању у јединствену базу 
података; 
13) друге опште превентивне мере у 
складу са законом. 

2.3. Посебне превентивне мере за заштиту 
животиња од зооноза и токсичних агенаса. 

Спроводе се посебне превентивне мере за 
заштиту животиња од зооноза и 
токсичних агенаса по следећем: 
1) систематско праћење, откривање, 
спречавање и сузбијање зооноза код 
животиња; 
2) спровођење превентивних мера за 
заштиту ветеринара, ветеринарских 
техничара, корисника животиња и других 
лица која могу да дођу у непосредан или 
посредан додир са зараженом 
животињом, њеним деловима или 
отпацима; 
3) спровођење хигијенских мера 
приликом клања животиња у 
регистрованим објектима према 
прописаним стандардима; 

Посебне превентивне мере за заштиту 
животиња од зооноза и токсичних агенаса 
не спроводе се у потпуности у складу са 
прописима. 
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4) обезбеђивање здравствене исправности 
хране за животиње и спречавање 
недозвољеног промета зараженим 
животињама и здравствено неисправном 
храном за животиње и водом за напајање 
животиња, сировинама и отпацима којима 
се могу инфицирати животиње или људи; 
5) спречавање загађења сировина и хране 
за животиње у другим објектима за 
складиштење и чување; 
6) спречавање загађења животне средине 
отпадним хемикалијама и другим 
материјалом штетним по здравље 
животиња; 
7) ветеринарско обучавање корисника 
животиња и других лица из области 
зооноза; 
8) обавезно обавештавање војних и 
цивилних надлежних органа у случају да 
се сумња на постојање болести; 
9) ограничавање кретања лица, животиња 
и транспорта материјала којима се може 
пренети зараза, као и забрана кретања 
превозних средстава из зараженог 
подручја и у заражено подручје; 
10) идентификација и попис животиња; 
11) спровођење карантинских мера у 
зараженом и угроженом подручју; 
12) контрола приплодног материјала и 
вршења вештачког осемењавања; 
13) дијагностиковање заразних болести и 
токсичних агенаса у овлашћеној 
лабораторији и потврђивање, а уколико је 
неопходно у референтној лабораторији; 
14) клање и уништавање заражених 
животиња или животиња које су биле у 
контакту са заразом; 
15) чишћење и дезинфекција опреме, 
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просторија, особља и возила прописаним 
дезинфекционим средством; 
16) превентивна вакцинација или заштита 
употребом ветеринарских лекова; 
17) спровођење мера које су специфичне 
за поједине узрочнике заразе и резервоаре 
инфекције и заустављање преносилаца 
заразних болести; 
18) безопасно одлагање животињских 
лешева или њихових делова, хране за 
животиње и ветеринарског отпада; 
19) безопасно одлагање или хигијенски 
третман отпадних вода и фекалија; 
20) друге посебне превентивне мере у 
складу са законом. 

2.4. Нивои здравствене заштите животиња. 

Здравствену заштиту животиња пружају 
наменске јединице ветеринарске службе, 
органи ветеринарске службе и помоћно 
особље под надзорoм органа 
ветеринарске службе. 
Здравствена заштита животиња 
организује се на четири нивоа. 
Први ниво здравствене заштите 
животиња обухвата пружање прве или 
неодложне помоћи ради спречавања 
погоршања болести, патње или угинућа 
животиња, оспособљавања животиња за 
рад или припреме за транспорт или 
евакуацију на виши ниво здравствене 
заштите. 
Прву или неодложну помоћ пружају 
корисници животиња или ветеринарски 
органи основне или помоћне врсте. 
Прва или неодложна помоћ пружа се на 
лицу места формацијским или приручним 
импровизованим средствима. 
Други ниво здравствене заштите животиња 
обухвата заштиту и унапређење здравља, 

Здравствена заштита животиња није 
успостављена по прописаним нивоима и у 
складу са прописима. 
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спречавање и  рано откривање болести, 
лечење, рехабилитацију болесних и 
повређених животиња. 
Други ниво здравствене заштите 
животиња пружају ветеринарски органи 
основне или помоћне врсте ради 
оспособљавања животиња за рад, 
реанимације или стабилизације пре 
транспорта или евакуације на виши ниво 
здравствене заштите. 
Трећи ниво здравствене заштите 
животиња обухвата пружање помоћи 
повређеним и оболелим животињама 
којима прва помоћ и други ниво 
здравствене заштите нису били довољни 
за излечење и враћање радне 
способности. 
Трећи ниво здравствене заштите 
животиња пружају органи ветеринарске 
службе основне врсте. 
На трећем нивоу здравствене заштите 
животиња формира се карантин за 
животиње оболеле од заразних болести. 
Четврти ниво здравствене заштите 
животиња обухвата пружање 
најсложенијих облика здравствене 
заштите, специјалистичко-консултативне 
послове и стационарно лечење животиња, 
као и научноистраживачку и образовну 
делатност у складу са законом. 
Четврти ниво здравствене заштите 
животиња пружају искључиво наменске 
јединице ветеринарске службе. 
На четвртом нивоу здравствене заштите 
животиња формира се карантин за 
животиње у узгоју и набављене животиње 
за репродукцију пре пријема у наменску 
јединицу ветеринарске службе. 
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2.5. Циљ здравствене заштите животиња. 

Остварен је циљ здравствене заштите у 
области добробити животиња путем 
обезбеђивања услова у којима животиња 
може да остварује своје физиолошке и 
друге потребе својствене врсти (исхрана и 
напајање, простор за смештај, физичка, 
психичка и термичка удобност, 
сигурност, испољавање основних облика 
понашања, социјални контакт са 
животињама исте врсте, одсуство 
непријатних искустава, као што су бол, 
патња, страх, стрес, болести и повреде). 
Регулисано је да корисник животиња има 
обавезу да спроводи мере добробити 
животиња, а контролу спроведених мера 
врши орган ветеринарске службе. 
Превоз животиња врши се у складу са 
прописима којима се уређује добробит 
животиња и прописима о транспорту у 
Министарству одбране и Војсци Србије. 
Органи ветеринарске службе спроводе 
здравствену заштиту животиња и 
примењују мере за добробит животиња. 

Циљ здравствене заштите у области 
добробити животиња није остварен у 
складу са прописима. 

 

3. КОНТРОЛА ВЕТЕРИНАРСКЕ ЗАШТИТЕ 

3.1. Контрола ветеринарске заштите. 

Контрола ветеринарске заштите спроводи 
се у надзираном субјекту ради потврде 
усаглашености са одредбама правилника 
и других прописа који уређују 
ветеринарску заштиту у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 
Контролу ветеринарске заштите у 
надзираном субјекту врше органи 
ветеринарске службе који су одговорни за 
стручну и саветодавну функцију и за 
стручну организацију и рад ветеринарске 
службе. 
Приликом вршења контроле ветеринарске 
заштите, јединица или установа у којој се 

Контрола ветеринарске заштите се не 
реализује или се реализује са већим 
пропустима. 
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врши контрола омогућава органу 
ветеринарске службе приступ објектима, 
документима и подацима који су у вези са 
предметом контроле. 

3.2. Документација и евиденције из области 
здравствене заштите и добробити животиња. 

Наменске јединице ветеринарске службе 
и ветеринарски органи у надзираном 
субјекту, који обављају одређене послове 
здравствене заштите животиња воде 
документацију и евиденције из области 
здравствене заштите и добробити 
животиња. 
Документација и евиденције из области 
здравствене заштите и добробити 
животиња у надзираном субјекту су: 
1) Протокол болесних животиња; 
2) Здравствени картон животиња; 
3) Ветеринарски обдукциони извештај; 
4) Епизооотиолошки извештај; 
5) Епизоотиолошка карта; 
6) Решење о формирању карантина; 
7) Упут за лечење животиња; 
8) Образац рецепта за лекове за употребу 
у ветерини; 
9) Извештај о заразним болестима 
животиња; 
10) Књига угинућа; 
11) Књига извршених лабораторијских 
анализа; 
12) Упутница за лабораторијску анализу; 
13) Збирни извештај о кретању болести и 
губицима животиња; 
14) Књига пријема – слања материјала на 
лабораторијско испитивање; 
15) Евиденција лекова за употребу у 
ветерини; 
16) Оцена радне способности животиња; 

Документација и евиденције из области 
здравствене заштите и добробити 
животиња не води се у складу са 
прописима. 
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17) Потврда о здравственом стању 
животиња; 
18) Историја болести; 
19) Евиденција превентивно-профил-
актичких мера код животиња; 
20) Књига комисијског прегледа штенади; 
21) Књига мерења подмлатка животиња; 
22) Књига приплода куја; 
23) Књига приплодних паса; 
24) Отпусна листа; 
25) Картон обуке и кондицирања паса; 
26) Ветеринарска потврда о извршеној 
дезинфекцији, дезинсекцији, 
дератизацији, дезодорацији и 
деконтаминацији; 
27) Потврда о обучености за возаче и 
пратиоце животиња; 
28) План превоза животиња; 
29) Ветеринарска потврда о прегледу 
превозног средства за транспорт 
животиња. 

4. ПРАЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, МЕШОВИТЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ (СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА) 

4.1. 
Праћење безбедности хране животињског 
порекла, мешовите хране и хране за 
животиње (службена контрола). 

Ветеринарски орган располаже са свим 
законима и прописима (цивилним и 
војним) који регулишу ову материју, 
одлично их познаје и примењује у 
свакодневном раду. 
Праћење безбедности хране животињског 
порекла, мешовите хране и хране за 
животиње (службена контрола) у 
производњи, преради и промету је стално, 
обухвата све објекте исхране у 
јединицама – установама које су одређене 
Шемом ЛоП, а службеном контролом је 
обухваћено преко 95% хране 
животињског порекла, мешовите хране и 

Ветеринарски орган не располаже свим 
законима и прописима који регулишу ову 
материју, не познаје и не примењује у 
свакодневном раду. 
Праћење безбедности хране животињског 
порекла, мешовите хране и хране за 
животиње (службена контрола) у 
производњи, преради и промету не врши 
се редовно, не обухвата све објекте 
исхране у надлежности надзираног 
субјекта, а службеном контролом није 
обухваћено 95% хране животињског 
порекла, мешовите хране и хране за 
животиње. 
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хране за животиње. 
Службене контроле хране животињског 
порекла, мешовите хране и хране за 
животиње спроводе се по ЛПА 
ветеринарског органа. О свим извршеним 
контролама сачињени су прописани 
записници са описом утврђеног стања и 
конкретним мерама за отклањање 
уочених недостатака, учињеним 
прекршајима, привредним преступима 
или кривичним делима. 
Постоји оверена Књига прегледа хране 
животињског порекла, мешовите хране и 
хране за животиње, води се ажурно и 
представља основ за израду и 
достављање редовних месечних и 
годишњих извештаја о контроли хране 
животињског порекла, мешовите хране и 
хране за животиње 

Праћење безбедности хране животињског 
порекла, мешовите хране и хране за 
животиње (службена контрола) не врши 
су потпуности у складу са прописима. 

4.2. 

Документација из области ветеринарско-сани-
тарне контроле хране животињског порекла, 
хране и воде за животиње и отпадака 
животињског порекла. 

Наменске јединице ветеринарске службе 
и ветеринарски органи који врше 
ветеринарско-санитарну контролу хране 
животињског порекла, хране и воде за 
животиње и отпадака животињског 
порекла имају обавезу да воде 
документацију из области ветеринарско-
санитарне контроле хране животињског 
порекла, хране и воде за животиње и 
отпадака животињског порекла. 
Документација из области ветеринарско-
санитарне контроле хране животињског 
порекла, хране и воде за животиње и 
отпадака животињског порекла је: 
1) Записник о узорковању хране; 
2) Записник о квалитативном пријему 
хране; 
3) Упутница за лабораторијску анализу 
хране; 

Није ажурна документација из области 
ветеринарско-санитарне контроле хране 
животињског порекла, хране и воде за 
животиње и отпадака животињског 
порекла. 
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4) Потврда о здравственој безбедности 
хране; 
5) Записник о ветеринарско- 
-санитарној контроли; 
6) Решење о здравствено небезбедној 
храни; 
7) Збирни извештај о ветеринарско- 
-санитарној контроли; 
8) Књига пријема – слања узорака на 
лабораторијско испитивање; 
9) Књига евиденције клања животиња; 
10) Потврда о извршеној дезинфекцији 
возила за превоз хране животињског 
порекла, хране и воде за животиње и 
отпадака животињског порекла. 

5. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 

 
Планирање, организовање и спровођење мера 
здравствене заштите животиња. 
 

Надлежни ветеринарски орган редовно 
врши контролу смештаја, исхране, неге и 
употребе службених паса у надзираном 
субјекту. 
Контрола се спроводи по службеној 
дужности и личном плану ангажовања 
ветеринарског органа и то у виду 
редовних или ванредних контрола. 
О извршеним контролама постоје уредна 
евиденција и записници са описом 
утврђеног стања и конкретним мерама за 
отклањање уочених недостатака и 
пропуста. 
Постоји годишњи Програм мера 
здравствене заштите животиња, 
организује се и спроводи у потпуности, а 
о томе води уредна евиденција. 
Лечење оболелих службених паса 
спроводи војни ветеринарски орган у 
преко 90% случајева и о томе уредно 
води прописану документацију. 

Планирање, организовање и спровођење 
мера здравствене заштите животиња не 
врши се у потпуности у складу са 
прописима. 
Планови здравствене заштите животиња 
су непотпуни и неажурни. 
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За лечење животиња постоје одговарајући 
објекти, просторије, опрема, уређаји, 
ветеринарски лекови и медицинска 
средства. 
Код угинућа службених паса утврђен је 
узрок у преко 90% случајева. 
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