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Прилог 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАБЕЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОЦЕНЕ СТАЊА И ОЦЕНЕ ОБЛАСТИ 
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Образац 1. 
ОЦЕНА СТАЊА 

ОБЛАСТИ О-1: „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ” 

Редни 
број НАЗИВ САДРЖАЈА  ПИТАЊА 

К
ое
ф
и
ц
и
је
н
т 

те
ж
и
н
е Проценат 

освојених бодова 
(%) 

Оцена стања 
(П-повољан,  
Н-неповољан) 

I. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ   

1.  
Планирање и организација послова безбедности и 
здравља на раду 

3   

2.  Процена ризика на радном месту и у радној околини 3   

II. 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД,  

ЛИЧНА ЗАШТИТА НА РАДУ, ПРЕГЛЕД,  
ПРОВЕРА И ИСПИТИВАЊА 

  

3.  
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и 
примена мера безбедности и здравља на раду при 
извођењу обуке 

3   

4.  Средства и опрема за личну заштиту на раду 3   

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 

3   

6.  Испитивање услова радне околине 3   

III. 
МЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ФУНКЦИЈИ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
  

7.  Планирање и организовање здравствене заштите 1   

8.  Спровођење мера здравствене заштите на раду 3   

9.  Хигијенско-профилактичке мере заштите 2   

10.  
Лекарски прегледи у функцији безбедности и здравља 
на раду 

3   

11.  Организовање и указивање прве помоћи 2   

12.  Повреде на раду 1   

13.  Примена мера психосоцијалне заштите 1   

14.  Анализе здравствене заштите 1   

15.  Контрола здравствене заштите 1   

IV. 
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 

САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ 
  

16.  Безбедност војних учесника у саобраћају на путевима 3   

17.  Коришћење војних возила 3   

18.  Tранспорт опасне робе 3   

19.  Транспорт средстава 2   

V. ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ   

20.  Мере безбедности и здравља на раду на радном месту 3   

21.  
Мере безбедности и здравља на раду при раду са 
опремом за рад 

3   

VI. ПОСЕБНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ   

22.  
Мере безбедности и здравља на раду при ручном 
преношењу терета 

2   

23.  
Мере безбедности и здравља на раду при раду са 
опремом за рад са екранима 

2   

24.  
Мере безбедности и здравља на раду при одржавању 
возила 

3   
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Редни 
број НАЗИВ САДРЖАЈА  ПИТАЊА 

К
ое
ф
и
ц
и
је
н
т 

те
ж
и
н
е Проценат 

освојених бодова 
(%) 

Оцена стања 
(П-повољан,  
Н-неповољан) 

25.  
Мере безбедности и здравља на раду услед ризика од 
експлозивних атмосфера при раду са лакозапаљивим и 
експлозивним материјама 

3   

26.  
Мере безбедности и здравља на раду при производњи 
експлозива и барута (опасних материја и пиротехничких 
смеша) 

3   

27.  
Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу 
уређаја у којима се наносе и суше премазна средства 
(лакирнице – фарбаре) 

3   

28.  
Мере безбедности и здравља на раду при коришћењу 
хемијских материја и при излагању карциногенима и 
мутагенима 

3   

29.  
Мере безбедности и здравља на раду при излагању 
биолошким штетностима 

2   

30.  
Мере безбедности и здравља на раду при излагању 
електромагнетном пољу и вештачким оптичким зрачењима 

1   

31.  
Мере безбедности и здравља на раду при излагању буци 
и вибрацијама 

1   

32.  
Мере безбедности и здравља на раду од опасног дејства 
електричне струје 

3   

33.  
Мере безбедности и здравља на раду у шумарству и 
пољопривреди 

2   

34.  
Мере безбедности и здравља на раду у 
војноздравственој делатности 

3   

35.  
Мере безбедности и здравља на раду у магацинима и 
складиштима, при раду са убојним средствима, при 
чувању наоружања на употреби и магацинима РМР 

3   

36.  
Мере безбедности и здравља на раду унутрашње, 
пријавне, стражарске и чуварске службе 

1   

37.  
Мере безбедности и здравља на раду у перионицама и 
хемијским чистионицама 

2   

38.  
Мере безбедности и здравља на раду при извођењу 
грађевинских радова 

3   

39.  
Мере безбедности и здравља на раду при преради и обради 
дрвета и сличних материјала (столарски погони и радионице) 

3   

40.  
Мере безбедности и здравља на раду при раду са 
ваздухопловима 

3   

41.  Мере безбедности и здравља на раду трудница и младих 2   

42.  Остале мере безбедности и здравља на раду 3   

VII. Е В И Д Е Н Ц И Ј Е   

43.  Евиденције у области безбедности и здравља на раду 2   
 

УКУПНА ОЦЕНА СТАЊА ОБЛАСТИ   

УМАЊЕЊЕ ОЦЕНЕ СТАЊА У ПРОЦЕНТИМА (%)  

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА СТАЊА 
ОБЛАСТИ О-1: „Безбедност и здравље на раду” 

  

 

Датум оцене стања:  ИНСПЕКТОР ЗА САДРЖАЈ – ПИТАЊЕ: 
   
  (редни број садржаја односно питања) 

   

  (чин, име и презиме и потпис инспектора) 



280 

Образац 2. 
ОЦЕНА СТАЊА 

ОБЛАСТИ О-2: „ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈE” 

Редни 
број НАЗИВ САДРЖАЈА  ПИТАЊА 

К
ое
ф
и
ц
и
је
н
т 

те
ж
и
н
е Проценат 

освојених 
бодова (%) 

Оцена стања 
(П-повољан,  
Н-неповољан) 

I. ПЛАНИРАЊЕ И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

1.  
Категоризација објеката, делатности и земљишта у 
категорије угрожености од пожара 

3   

2.  
Нормативна уређеност и евиденције из области заштите 
од пожара 

2   

3.  План заштите од пожара (план ЗОП) 2   

4.  Организовање у области заштите од пожара 3   

II. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

5.  Опште превентивне мере заштите од пожара 3   

6.  Посебне превентивне мере заштите од пожара 3   

7.  
Мере заштите од пожара у пожарно специфичним 
технолошким целинама и радним активностима 

3   

III. 
ОБУКА, ОСПОСОБЉЕНОСТ, ИЗВРШНИ ОРГАНИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И  

ПОСТУПАК ГАШЕЊА ПОЖАРА 

8.  Обука и оспособљеност из области заштите од пожара 3   

9.  Војне ватрогасне јединице 2   

10.  Остали извршни органи заштите од пожара 2   

IV. 
НОРМИРАЊЕ, ПОПУНА, ЗАНАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ,  

СРЕДСТАВА И ИНСТАЛАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ГАШЕЊА ПОЖАРА 

11.  
Нормирање, попуна и занављање ватрогасне опреме и 
средстава 

2   

12.  Исправност и одржавање ватрогасне опреме и средстава 3   

13.  
Периодичне контроле и прегледи ватрогасне опреме и 
инсталација у функцији заштите од пожара 

3   

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 
заштите од пожара 

2   

15.  Заштита од експлозије 3   

 

УКУПНА ОЦЕНА СТАЊА ОБЛАСТИ   

УМАЊЕЊЕ ОЦЕНЕ СТАЊА У ПРОЦЕНТИМА (%)  

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА СТАЊА 
ОБЛАСТИ О-2: „Заштита од пожара и експлозијe” 

  

 
Датум оцене стања:  ИНСПЕКТОР ЗА САДРЖАЈ – ПИТАЊЕ: 
   
  (редни број садржаја односно питања) 

   

  (чин, име и презиме и потпис инспектора) 
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Образац 3. 
ОЦЕНА 

ОБЛАСТИ О-3: „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” 

Редни 
број НАЗИВ САДРЖАЈА  ПИТАЊА 

К
ое
ф
и
ц
и
је
н
т 

те
ж
и
н
е Проценат 

освојених 
бодова (%) 

Оцена стања 
(П-повољан,  
Н-неповољан) 

I. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

1.  Планирање и организовање заштите животне средине 1   

II. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

2.  
Спровођење заштите животне средине приликом 
испуштања технолошких, комуналних и других 
отпадних вода 

2   

3.  
Спровођење мера заштите животне средине за 
спречавање аерозагађења 

2   

4.  
Спровођење мера заштите животне средине приликом 
поступања са отпадом 

3   

5.  
Спровођење мера заштите животне средине у шумама, 
ловиштима, риболовним водама и рибарским 
подручјима 

2   

 

УКУПНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ   

УМАЊЕЊЕ ОЦЕНЕ У ПРОЦЕНТИМА (%)  

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 
ОБЛАСТИ О-3: „Заштита животне средине” 

  

 
Датум оцене стања:  ИНСПЕКТОР ЗА САДРЖАЈ – ПИТАЊЕ: 
   
  (редни број садржаја односно питања) 

   

  (чин, име и презиме и потпис инспектора) 
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Образац 4. 
ОЦЕНА СТАЊА 

ОБЛАСТИ О-4: „ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У МЕТРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТ” 

Редни 
број НАЗИВ САДРЖАЈА  ПИТАЊА 

К
ое
ф
и
ц
и
је
н
т 

те
ж
и
н
е Проценат 

освојених 
бодова (%) 

Оцена стања 
(П-повољан,  
Н-неповољан) 

1.  Организација и функционисање метролошке делатности 3   

2.  Разврставање и евиденција мерне опреме 1   

3.  
Спровођење метролошке делатности (преглед мерне 
опреме) 

3   

4.  Извођење интерних прегледа мерне опреме 1   

5.  Оцењивање стања метролошке делатности 2   

6.  
Чување, одржавање и набавка еталона, референтних 
материјала и мерила 

1   

7.  
Формирање и функционисање метролошких 
лабораторија (примењује се само за јединице и установе 
у којима су формиране) 

2   

 

УКУПНА ОЦЕНА СТАЊА ОБЛАСТИ   

УМАЊЕЊЕ ОЦЕНЕ СТАЊА У ПРОЦЕНТИМА (%)  

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА СТАЊА 
ОБЛАСТИ О-4: „Заштита и безбедност у метролошкој делатност” 

  

 
Датум оцене стања:  ИНСПЕКТОР ЗА САДРЖАЈ – ПИТАЊЕ: 
   
  (редни број садржаја односно питања) 

   

  (чин, име и презиме и потпис инспектора) 
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Образац 5. 
ОЦЕНА 

ОБЛАСТИ О-5: „ЗАШТИТA ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА” 

Редни 
број НАЗИВ САДРЖАЈА  ПИТАЊА 

К
ое
ф
и
ц
и
је
н
т 

те
ж
и
н
е Проценат 

освојених 
бодова (%) 

Оцена стања 

(П-повољан,  
Н-неповољан) 

1.  Планирање и организовање ветеринарске заштите 2   

2.  Спровођење ветеринарске заштите 3   

3.  Контрола ветеринарске заштите 2   

4.  
Праћење безбедности хране животињског порекла, 
мешовите хране и хране за животиње (службена 
контрола) 

3   

5.  
Планирање, организовање и спровођење мера 
здравствене заштите животиња 

3   

 

УКУПНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ   

УМАЊЕЊЕ ОЦЕНЕ У ПРОЦЕНТИМА (%)  

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 
ОБЛАСТИ О-5: „Заштита добробити животиња” 

  

 
Датум оцене стања:  ИНСПЕКТОР ЗА САДРЖАЈ – ПИТАЊЕ: 
   
  (редни број садржаја односно питања) 

   

  (чин, име и презиме и потпис инспектора) 
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Образац 6. 
ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 

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

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТЕ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

 

У ____________________________________________________ 
(субјект инспекцијског надзора) 

ОЗНАКА 
ОБЛАСТИ* 

НАЗИВ ОБЛАСТИ 
ОЦЕНА СТАЊА И ОЦЕНА 

(ПОВОЉАН  НЕПОВОЉАН) 

О-1 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

О-2 ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ  

О-3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

О-4 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У МЕТРОЛОШКОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 

О-5 ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА  

 

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
ЕКСПЛОЗИЈЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ И 
БЕЗБЕДНОСТИ У МЕТРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТЕ 

ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

 

 
Датум оцене:  РУКОВОДИЛАЦ ИНСПЕКЦИЈЕ: 
   
  (чин, име и презиме) 

   

  (потпис) 

 

                                                           
*
 Уносе се само оне области које су предмет оцене стања и оцене. 
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