Образац 1.

ИЗВЕШТАЈ О ПОВРЕДИ НА РАДУ
I. ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ
1.

Назив послодавца (пун
назив правног лица,
односно предузетника)

2.

Седиште и адреса
(улица и број,
општина, место,
држава)

3.

Е-пошта

4.

Регистарски број
обвезника доприноса

5.

ПИБ

6.

Шифра делатности

7.

Број запослених

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|

II. ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ КОРИСНИКУ

8.

Назив послодавца
корисника (пун назив
правног лица, односно
предузетника)

9.

Седиште и адреса
(улица и број,
општина, место,
држава)

10.

Е-пошта

11.

Матични број

12.

ПИБ

13.

Шифра делатности

14.

Број запослених

|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|

III. ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
15.

Име и презиме

16.

ЈМБГ

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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17.

Адреса и место

18.

Телефон

19.

Е-пошта

IV. ПОДАЦИ О ПОВРЕЂЕНОМ
20.

Име и презиме

21.

ЈМБГ

22.

Пол

23.

Старост повређеног

24.

Пребивалиште,
односно
боравиште

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|
|__|__|

Улица и број
Место, општина
Држава

25.

Држављанство

|__|

26.

Назив државе

27.

Радни статус

28.

Занимање

29.

Ниво квалификације

30.

Радно искуство на пословима на којима се
повреда догодила (ГГММДД)

|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|
|__|__| |__|__|

|__|__|

V. ПОДАЦИ О ПОВРЕДИ НА РАДУ
31.

Датум када се повреда догодила
(ГГГГММДД)

32.

Време када се повреда догодила

|__|__|

33.

Радни сат од почетка рада

|__|__|

34.

Адреса (улица и број)

35.

Општина

36.

Место

|__|__|__|__|__|__|

37.

Држава

|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|
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38.

Радно место где се повреда догодила,
односно на редовном путу од стана до
места рада или обрнуто

39.

Радна средина

40.

Процес рада

|__|__|

41.

Специфична физичка активност

|__|__|

42.

Извор повреде

|__|__|

43.

Контакт - начин повређивања

|__|__|

44.

Узрок повреде

45.

Да ли је у моменту повреде повређени
радио на радном месту са повећаним
ризиком

|__|
|__|__|__|

|__|__|__|__|
|__|

VI. ПОДАЦИ О НЕПОСРЕДНОМ РУКОВОДИОЦУ ПОВРЕЂЕНОГ
46.

Име и презиме

VII. ПОДАЦИ О ОЧЕВИЦУ
47.

Име и презиме

48.

Адреса пребивалишта

Датум попуњавања обрасца: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Место:___________________

М.П.

М.П.

ПОСЛОДАВАЦ КОРИСНИК
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

ПОСЛОДАВАЦ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

________________________
(име, презиме и потпис)

__________________________
(име, презиме и потпис)
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VIII. НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ЛЕКАРА КОЈИ ЈЕ ПРВИ ПРЕГЛЕДАО ПОВРЕЂЕНОГ
49.

Назив и адреса здравствене установе у
којој је повређени прегледан

50.

Дијагноза и локализација повреде
(уписати шифру и назив дијагнозе из
МКБ 10, од најтеже ка најлакшој)

51.

Спољни узрок повреде по класификацији
МКБ 10 (W01 – Z99)

|__|__|__|

52.

Врста повреде

|__|__|__|

53.

Повређени део тела

54.

Оцена тежине повреде (1-лака, 2-тешка,
3-смртна)

55.

Друге примедбе лекара (да ли је
повређени под утицајем алкохола,
психоактивних супстанци и сл.)

56.

Да ли је повређени спречен за рад више
од три узастопна календарска дана

57.

Процењен број изгубљених календарских
дана

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|
|__|

|__|
|__|__|__|

Датум: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Место:______________________
М.П.

ПОТПИС ЛЕКАРА
_________________

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Датум пријема Извештаја о повреди на раду: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Датум утврђивања повреде на раду: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Место: ________________
М.П.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
__________________

Јединствени број повреде на раду:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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НАПОМЕНА:
Упутства за попуњавање
I. Подаци о послодавцу
Податке о послодавцу од тач. 1. до 7. попуњава послодавац који је обвезник уплате доприноса за
обавезно социјално осигурање (послодавац, агенција за привремено запошљавање, односно
студентска или омладинска задруга и сл.).
1. Уписати назив послодавца (пун назив правног лица, односно предузетника).
2. Уписати седиште и адресу послодавца (улица и број, општина, место, држава).
3. Уписати е-пошту послодавца.
4. Уписати регистарски број обвезника доприноса.
5. Уписати порески идентификациони број.
6. Уписати претежну шифру делатности послодавца (четвороцифрени број) у складу са прописом
којим се уређује класификација делатности.
7. Уписати шифру за број запослених код послодавца на дан када се догодила повреда на раду
према шифарнику из Табеле 1. Послодавац се не рачуна у број запослених.
Табела 1
Шифра
0
1
2
3
4
5
9

Значење
без запослених
од 1-9 запослених
од 10-49 запослених
од 50-249 запослених
од 250-499 запослених
500 и више запослених
број запослених није познат

II. Подаци о послодавцу кориснику
Податке о послодавцу кориснику од тач. 8. до 14. попуњава послодавац корисник код кога, под
његовим надзором и руковођењем, уступљени запослени, лице које је члан омладинске или
студентске задруге привремено обавља послове.
8. Уписати назив послодавца корисника (правног лица, односно предузетника код кога уступљени
запослени привремено обавља послове, односно лице које је члан омладинске или студентске
задруге).
9. Уписати седиште и адресу послодавца корисника (улица и број, општина, место, држава).
10. Уписати е-пошту послодавца.
11. Уписати матични број.
12. Уписати порески идентификациони број.
13. Уписати претежну шифру делатности послодавца (четвороцифрени број) у складу са прописом
којим се уређује класификација делатности.
14. Уписати шифру за број запослених код послодавца на дан када се догодила повреда на раду
према шифарнику из Табеле 1. Послодавац се не рачуна у број запослених.
III. Подаци о послодавцу физичком лицу
Податке од тач. 15. до 19. попуњава послодавац физичко лице – носилац или члан породичног
пољопривредног газдинства који се бави пољопривредном производњом, у складу са законом.
15. Уписати име и презиме физичког лица.
16. Уписати јединствени матични број грађанa (физичког лица).
17. Уписати адресу и место физичког лица.
18. Уписати број телефона физичког лица.
19. Уписати е-пошту физичког лица.
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IV. Подаци о повређеном
Податке о повређеном у зависности од врсте радног ангажовања попуњава послодавац, односно
послодавац корисник, односно послодавац физичко лице.
20. Уписати име и презиме.
21. Уписати јединствени матични број грађанa.
22. Уписати шифру за пол повређеног према шифарнику из Табеле 2.
Табела 2
Шифра
1
2

Значење
мушки
женски

23. Уписати шифру за старост повређеног према шифарнику из Табеле 3, односно године старости
на дан када се догодила повреда.
Табела 3
Шифра
00
01
...
10
...
32
...
90
98
99

Значење
мање од 1 године
1 година старости
...итд
10 година старости
...итд
32 године старости
...итд
90 година старости
старији од 90 година
старост није позната

24. Уписати пребивалиште, односно боравиште повређеног (улица и број, место, општина,
држава).
25. Уписати шифру за држављанство повређеног према шифарнику из Табеле 4.
Табела 4
Шифра
0
1
2
3

Значење
држављанство непознато
држављанин Републике Србије
држављанин Европске уније
држављанин државе изван Европске уније

26. Уписати назив државе чије држављанство је стекао повређени.
27. Уписати шифру за радни статус повређеног према шифарнику из Табеле 5.
Табела 5
Шифра
000
100
301
302
310
311
312

Значење
радни статус непознат
предузетник (са или без запослених)
запослени је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом
запослени је у радном односу на неодређено време са непуним радним временом
запослени је у радном односу на одређено време са пуним радним временом
запослени је у радном односу на одређено време са непуним радним временом
лице које обавља привремене и повремене послове у складу са законом којим
се уређује рад
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320
321
322
323
400
500
900

лице које обавља послове кућног помоћног особља у складу са законом којим се
уређује рад
лице у радном односу, односно запослени упућен на рад у иностранство,
односно запослени у привредном друштву или другом правном лицу које обавља
делатност или услуге у иностранству
лице које обавља послове по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о
породичном смештају према прописима о социјалној заштити, уговора о
стручном оспособљавању и усавршавању уз накнаду
лице које обавља пољопривредну делатност као једино или основно занимање, а
уписано је у регистар пољопривредних газдинстава у својству носиоца или члана
породице носиоца пољопривредног газдинства
члан породичног домаћинства
приправник или практикант
други радни статус

28. Уписати шифру занимања (шестоцифрени број) из Одлуке о јединственом кодексу шифара за
уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада.
29. Уписати шифру за ниво квалификација (двоцифрени број) из Одлуке о јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада.
30. Уписати радно искуство на пословима на којима се повреда догодила у формату ГГММДД, где
„ГГ” јесу године, „ММ” јесу месеци и „ДД” јесу дани. Ако је радно искуство повређеног 2 године,
7 месеци и 13 дана уписује се податак у формату „020713”.
V. Подаци о повреди на раду
Податке о повреди на раду у зависности од врсте радног ангажовања повређеног попуњава
послодавац, односно послодавац корисник, односно послодавац физичко лице.
31. Уписати датум када се повреда догодила (осмоцифрени број) у формату „ГГГГММДД”, где
„ГГГГ” јесте година, „ММ” јесте месец у години и „ДД” јесте дан у месецу. Ако се повреда
догодила 31. марта 2019. године датум повреде се пише у формату „20190331”.
32. Уписати шифру за време када се повреда догодила према шифарнику из Табеле 6.
Табела 6
Шифра
00
01
02
...
23
99

Значење
00:00 до 00:59
01:00 до 01:59
02:00 до 02:59
итд.
23:00 до 23:59
време непознато

33. Уписати шифру за радни сат (двоцифрени број) од почетка рада када се повреда догодила
према шифарнику из Табеле 7.
Табела 7
Шифра
00
01
02
...
12
99

Значење
на редовном путу од стана до места рада или обрнуто
повреда на раду се догодила у току првог радног сата
повреда на раду се догодила у току другог радног сата
итд.
повреда на раду се догодила у току дванаестог радног сата
није познат радни сат када се догодила повреда на раду
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34. Уписати адресу где се повреда догодила. Ако адреса није позната уписати другу одредницу
која јасно указује на локацију где се повреда догодила (нпр. реконструкција аутопута Е-75, код
Крагујевца).
35. Уписати шифру општине где се повреда догодила (петоцифрени број) из Одлуке о
јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада.
36. Уписати шифру места где се повреда догодила (шестоцифрени број) из Одлуке о јединственом
кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада.
37. Уписати шифру државе где се повреда догодила (троцифрени број) из Одлуке о јединственом
кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада.
38. Уписати шифру за радно место где се повреда догодила, односно на редовном путу од стана до
места рада или обрнуто према шифарнику из Табеле 8.
Табела 8
Шифра
0
1
2
3
4
9

Значење
није назначено
радно место у просторијама послодавца
повремено или покретно радно место или на путу у име послодавца
на редовном путу од стана до места рада
на редовном путу од места рада до стана
друго радно место

Радно место у просторијама послодавца (у фабрици, радионици, здравственој установи,
продавници, канцеларији итд).
Повремено или покретно радно место или на путу у име послодавца јесте:
- обављање послова на радним местима као што су возач камиона, грађевински радник,
монтер, полицајац, итд.;
- обављање послова које запослени повремено извршава на свом уобичајеном радном месту
(нпр. руковалац на машини који повремено ручно преноси терет);
- повремено путовање у име послодавца (службени пут);
- обављање послова у име послодавца изван уобичајеног радног места и унутар просторија
другог послодавца (састанак, разне поправке, итд.);
- обављање послова на радном месту у трајању од неколико дана или недеља у просторијама
другог послодавца.
39. Уписати шифру за радну средину где је повређени био присутан или обављао послове
непосредно пре повреде према шифарнику из Табеле 9.
Радна средина подразумева радно место, радни простор или локацију где се повређени затекао или
је обављао послове непосредно пре повреде.
Шифре 010-019 Индустријска локација
Индустријска локација се примарно користи за производњу свих врста производа (шифра 011).
Група 010 укључује места за одржавање и поправку у смислу радионица за поправку мотора,
машина или ваздухоплова (шифра 012).
Шифре 020-029 Градилиште, изградња, отворени каменоломи и отворени рудници
Градилишта за изградњу објеката и станова. Разлика се прави између нових градилишта (шифра
021) и других градилишта (шифра 022 - реновирање, одржавање, итд.).
Шифре 030-039 Пољопривредна зона, зона узгоја стоке, зона узгоја рибе и зона шуме
Места која се углавном користе за пољопривреду, шумарство, узгој рибе у затвореном или
отвореном простору, нпр. штале (шифра 031), стаклене баште, поља кукуруза (шифра 032),
виногради и воћњаци (шифра 033), расадници (шифра 034) и вртови (шифра 036).
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Шифре 040-049 Канцеларија, забавни парк и разно
Места која се користе за интелектуалне или услужне активности, нпр. канцеларије за
администрацију (шифра 043), просторије за уметничко стваралаштво, укључујући биоскопе
(шифра 044), полицијска и ватрогасна станица (шифра 049).
Шифре 050-059 Здравствене установе
Здравствене установе, укључујући установе за социјалну заштиту, санаторијуме и сл.
Шифре 060-069 Јавни простор
Нпр. достављање материјала ваздухоплову у делу за ваздухоплове шифрира се шифром 063.
Шифре 070-079 Код куће
Ове шифре се примењују за повреде које су се догодиле у приватној кући (шифра 071) без обзира
на то да ли је кућа у власништву повређеног или неког другог (односи се на запослене који раде
код куће, као и на водоинсталатере и молере, који раде у кући клијента).
Шифре 080-089 Спортска зона
Ове шифре се односе на спортске терене и теретане, а разликују се између спортова на отвореном
и затвореном простору. Оне укључују све отворене спортске терене (стазе за скијање, стазе за
трчање, итд.) и све спортске хале.
Додатни примери
Када запослени ради у подземној железници (један од пролаза), радна средина се шифрира
шифром 061. Када запослени који лепи огласе падне са мердевина у истом пролазу шифра је
такође, 061. Међутим, ако чистача улица удари аутомобил док брише тротоар у тунелу, радна
средина биће шифрирана шифром 101.
Табела 9
Шифра
000
010
011
012
013
019
020
021
022
023
024
025
026
029
030
031
032
033
034
035
036
039

Значење
нема информација
индустријска локација – није назначено
локација производње, фабрика и радионица
локација за одржавање и радионица за поправку
просторија која се користи за складиштење, утовар и истовар
друга радна средина која није наведена у групи 010
градилиште, изградња, отворени каменолом и отворени рудник - није
назначено
градилиште – изградња објекта
градилиште – рушење, преправка и одржавање објекта
отворени каменолом, отворени рудник, ископ и ров (укључујући отворене
руднике и каменоломе)
градилиште – подземно
градилиште – на /испод воде
градилиште – у средини високог притиска
друга радна средина која није наведена у групи 020
пољопривредна зона, зона узгоја стоке, зона узгоја рибе и зона шуме – није
назначено
зона узгоја стоке
пољопривредна зона – површински усеви
пољопривредна зона – узгој дрвећа и жбунастих усева
зона шуме
зона узгоја рибе, рибарство и пољопривреда (не на пловилу)
повртарство, парк, ботаничка башта и зоолошки врт
друга радна средина која није наведена у групи 030
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040
041
042
043
044
049
050
051
052
060
061
062
063
069
070
071
072
079
080
081
082
089
090
091
092
093
099
100
101
102
103
109
110
111
112
119
120
121
122
129
999

канцеларија, забавни парк и разно – није назначено
канцеларија, сала за састанке, библиотека, итд.
образовна установа (школа, универзитет, обданиште)
мала или велика продајна зона
ресторан, рекреативна зона и привремени смештај (укључујући музеје, дворане,
стадионе, сајмове, итд.)
друга радна средина која није наведена у групи 040
здравствене установе - није назначено
здравствена установа, приватна болница, старачки дом
друга радна средина која није наведена у групи 050
јавни простор – није назначено
простор који је увек отворен за јавни пролаз (аутопутеви, путеви, паркинг места,
чекаонице на станици или аеродрому, итд.)
превозна средства за друмски и железнички саобраћај, приватни или јавни
(аутомобил, воз, аутобус, итд.)
зоне које су прикључене јавном простору али са ограниченим приступом
(приступ дозвољен само овлашћеним лицима): пруга, платформа за авионе, зона
поред аутопута
друга радна средина која није наведена у групи 060
код куће – није назначено
приватна кућа
комунални делови зграде, надоградња и приватне породичне баште
друга група за радну средину која није наведена у групи 070
спортска зона – није назначено
затворена спортска зона – спортска хала, теретана, базен у затвореном простору
отворена спортска зона – спортско игралиште, базен на отвореном, стазе за
скијање
друга радна средина која није наведена у групи 080
локације у ваздуху, подигнуте, изузимајући градилишта – није назначено
подигнута – на фиксном нивоу (кров, тераса, итд.)
подигнута – јарбол, пилон и висећа платформа
у ваздухоплову
друга радна средина која није наведена у групи 090
под земљом, изузимајући градилиште – није назначено
под земљом – тунел (пут, воз и метро)
под земљом – рудник
под земљом – одводи/канализација
друга радна средина која није наведена у групи 100
на/изнад воде, изузимајући градилиште – није назначено
море или океан, на свим врстама пловила, платформи бродова, чамаца, баржи
језеро, река или лука, на свим врстама пловила, платформи бродова, чамаца,
баржи
друга радна средина која није наведена у групи 110, изузимајући градилиште
средина високог притиска, изузимајући градилиште – није назначено
средина високог притиска – под водом (нпр. роњење)
средина високог притиска (комора)
друга радна средина која није наведена у групи 120, изузимајући градилиште
друга радна средина која није наведена у класификацији

40. Уписати шифру за процес рада према шифарнику из Табеле 10.
Процес рада је активност или задатак који је обављао повређени у време када се догодила повреда.
Не односи се на занимање повређеног нити на специфичну физичку активност у тренутку када се
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догодила повреда. Односи се искључиво на посао, у ширем смислу, тј. радни задатак који је
обављао повређени у тренутку повређивања.
Шифре 10-19 Производња, израда, обрада, складиштење свих врста
Шифра 10 се односи на индустријску активност као и обраду пољопривредних производа, без
обзира на обим активности или величину радионице. Сви задаци који су у директној вези са
предметом, производом или његовим складиштењем класификују се под овом шифром. Нпр.
обрада деликатеса и сухомеснатих производа шифрира се шифром 10, док се узгој свиња шифрира
шифром 33.
Шифре 20-29 Ископавање, изградња, поправка и рушење
Шифре 20-29 се односе на ископавање, изградњу објеката (трајних или привремених), одржавање
објеката и јавне радове. Свако ископавање и нивелисање земљишта шифрира се шифром 21. Свака
нова изградња укључујући куће, стамбене блокове, хангаре, складишта, итд. се шифрира шифром
22. Изградња мостова, брана и путева као и копање канала шифрира се шифром 23.
Нпр. изградња новог аеродрома. Ископавање земљишта шифрира се шифром 21, изградња
терминала и хангара шифрира се шифром 22, постављање бетонских плоча пред хангаром и
пистама шифрира се шифром 23, а реновирање старог терминала како би се преуредио у музеј
шифрира се шифром 24. Поновно кречење зида или плафона класификује се као одржавање зграде
и шифрира се шифром 24. Ова шифра се односи и на главне радове на реновирању (нпр. музеји,
вишеспратнице и приватне куће). Шифра 25 се односи на свако рушење објеката.
Шифре 30-39 Пољопривредни радови, шумарство, хортикултура, узгој рибе и рад са живим
животињама
Шифра 31 се односи на све радове који се обављају на земљи: орање, ђубрење, итд. Шифра 32 се
односи на све пољопривредне радове који се тичу усева (сејање, узгајање или брање воћа, жетва
пшенице). Шифра 33 се односи на рад који укључује живе животиње (нпр. нега и узгајање).
Шумарство се шифрира шифром 34, док се све активности рибарства, као и производња и обрада
производа из мора, река и језера шифрира шифром 35.
Шифре 40-49 Услуга пружена предузећу и/или јавности и интелектуална активност
Све услужне активности шифрирају се у групи 40. (нпр. израда софтвера шифрира се шифром 42,
производња тог софтвера у облику CD-ROM-а или флопи дискете шифрира се шифром 10, а
маркетинг тог софтвера шифрира се шифром 43.
Шифре 50-59 Други послови повезани са задацима из група 10, 20, 30 и 40
Шифре 50-59 односе се на све додатне задатке, односно активности које су претходно шифриране
у групама 10, 20, 30 и 40.
Постављање крана на градилишту шифрира се шифром 51, али се одржавање или поправка крана
на градилишту шифрира шифром 52. Грађевински радови се углавном шифрирају шифром 22, у
зависности од природе изградње, или другим шифрама из групе 20-29. Разне грађевинске
активности и задаци се према томе деле на подгрупе, и свака од њих представља један радни
процес. Дневне активности у ресторану почињу припремама, као што је припрема намирница у
кухињи (чишћење, сечење, итд.) и припрема сале (постављање столова, итд.), што се шифрира
шифром 51. Рад који укључује пријем гостију као и сервирање столова и припрема јела у кухињи
шифрира се шифром 41. На крају треба очистити салу и кухињу, опрати судове што се шифрира
шифром 53.
Табела 10
Шифра
00
10
11
12

Значење
нема информација
производња, израда, обрада, складиштење свих врста – није назначено
производња, израда и обрада – свих врста
складиштење – свих врста
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19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
49
50
51
52
53
54
55
59
60
61
62
69
99

други радни процес који није наведен у групи 10
ископавање, изградња, поправка и рушење – није назначено
ископавање
новоградња – зграда
новоградња – грађевинарство, инфраструктура, путеви, мостови, бране и луке
преправка, поправка, проширење и одржавање зграде – све врсте конструкција
рушење – све врсте објеката
други радни процес који није наведен у групи 20
пољопривредни радови, шумарство, хортикултура, узгој рибе и рад са
живим животињама – није назначено
пољопривредни радови – радови на земљи
пољопривредни радови – повртарство и хортикултура
пољопривредни радови – са живим животињама
рад на пошумљавању
узгој рибе и рибарство
други радни процес који није наведен у групи 30
услуга пружена предузећу и/или јавности и интелектуална активност – није
назначено
услуга, нега и помоћ општој јавности
интелектуални рад – подучавање, обучавање, обрада података, канцеларијски
посао, организација и руковођење
комерцијална активност – куповина, продаја и сличне услуге
други радни процес који није наведен у групи 40
други послови повезани са задацима из група 10, 20, 30 и 40 – није назначено
постављање, припрема, уградња, подизање, демонтажа и расклапање
одржавање, поправка, намештање и подешавање
чишћење радне површине, машина – машински или ручно
управљање отпадом, одлагање и третирање свих врста отпада
надгледање, контрола производних поступака, радних површина, средстава
транспорта и опреме – са или без надгледања опреме
други радни процес који није наведен у групи 50
кретање, спортска и уметничка активност – није назначено
кретање, укључујући вожњу превозним средством
спортска и уметничка активност
други радни процес који није наведен у групи 60
други радни процес који није наведен у класификацији

41. Уписати шифру за специфичну физичку активност према шифарнику из Табеле 11.
Специфична физичка активност треба да опише активност коју је повређени обављао непосредно
пре повреде. Ова активност бележи намерну и свесну активност повређеног.
Шифре 10-39 се односе на активности када повређени користи алат или предмет обраде.
Шифре 40-59 се односе на активности када повређени рукује предметом без коришћења било
какве опреме или алата за руковање.
Шифре 60-70 се односе на активности када се не користи алат и када се не врши руковање или
превоз предмета. Специфична физичка активност повређеног је његов сопствени покрет.
Разлика између алата и машине – фиксне машине и мобилне машине
Алат је производ који се користи у раду са материјалом и за вршење задатка. Може, а не мора,
бити повезан на погон (шифре 06-08). Може да га носи једно лице у руци или на свом телу без
потребе да га котрља или вуче по земљи.
Машина је сложени производ који се користи за трансформацију енергије на такав начин да се
ради са материјалом или за обављање послова.
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Машина је фиксна тј. не може да се помера током рада (група шифара 10) или мобилна (група
шифара 09) где један запослени, без помоћи другог запосленог или ручног уређаја, може да је
помера по земљи користећи сопствену енергију да је котрља (самоходна или пољопривредна
машина), гура (машина за чишћење) или вуче (тестера), али не и да је носи у рукама или на свом
телу.
Шифре 10-19 Рад на машини
Ове шифре се користе када повређени користи машину на начин који је предвидео произвођач. Не
користи се када повређени подиже или поправља машину (поправка, одржавање, итд. шифрира се
шифром 52 „одржавање, поправка, намештање, прилагођавање”).
Шифра 11 се користи када интервенција на машини захтева њено искључивање.
Шифра 12 се користи када руковалац интервенише у случају неочекиваног квара (нпр. да уклони
ппредмет који се заглавио у машини).
Шифра 13 се користи када је повређеном једина активност контрола (у смислу рада) машине, уз
помоћ контролне ручице или прекидача (повређени не уноси сировину у машину нити са ње узима
финални производ). Шифра 13 се користи за рад на машини за штампање, монтажној траци или
роботу. За видео надзор где не постоји могућност за интервенцију на машини (нпр. у одвојеној
просторији за контролу) шифрираће се као „присуство” (шифра 70). Ова шифра се не користи за
управљање возилом или превозом или руковањем опремом.
Шифре 20-29 Рад са ручним алатом
Ове шифре се користе када је повређени користио ручни алат на уобичајени начин који је
предвидео произвођач (сврха за коју је намењен). Када се повређени креће док користи алат,
употреба алата је стална и покрети су кратки, а коришћењу ручног алата се даје предност над
кретањем. Нпр. чистач канцеларије који угане чланак док хода ходником између две канцеларије,
сматра се да је вршио задатак чишћења (шифра 53) у време повреде. Међутим, уколико запослени
удари у прозор када се благо креће док чисти прозоре сунђером и другим средствима за чишћење
прозора, процес рада је чишћење (шифра 53) док је специфична физичка активност „рад са ручним
алатом” (шифра 21). У овој групи, прави се разлика између ручног и механизованог алата. Ручни
алат је алат који захтева физички напор (шрафцигер или чекић), док механизовани алат покреће
други извор енергије (струја, гориво, и др.), нпр. електрична бушалица или електрична
шрафилица. Уколико се алат не користи на начин који је прописан од стране произвођача
(коришћење шрафцигера за било шта друго осим завртања или одвртања шрафова), користе се
шифре 40-49.
Шифре 30-39 Управљање, вожња у превозном средству или руковање опремом
Ове шифре се користе када повређени користи превоз или рукује опремом на начин који је
предвидео произвођач. Оне покривају моторизовану транспортну опрему, као и опрему која
користи снагу мишића, као што су колица са једним точком. Ова група шифара покрива вожњу
било које врсте возила, без обзира да ли се ради о моторизованом (камион, аутомобил, авион,
моторни чамац, и др.) или не (бицикл, колица са једним точком, немоторизовани чамац, итд.), као
и боравак у поменутим возилима. Ове шифре такође обухватају вожњу мобилне опреме (нпр.
виљушкар) било да се ради о моторизованој или не. Са друге стране, сва фиксна опрема сматра се
фиксном машином и шифрира се у групи 10. Коришћење виљушкара, који се сматра мобилним,
јер може да мења локације, шифрираће се шифром 31 или шифром 32 у зависности од тога да ли је
моторизован или не. Рад на покретној траци за транспорт материјала шифрира се шифром 11.
Путник у превозном средству (аутобус, авион, воз, чамац, и др.) шифрира се шифром 33.
Шифре 40-49 Руковање предметима
Ове шифре се користие када је повређени руковао предметом. Могућност да се машина, ручни
алат или транспортна опрема користи другачије него што је то прописао произвођач, такође се
узима у обзир. Длето се може користити за уклањање струготине са предмета и у том случају
специфична физичка активност се шифрира шифром 21. Шифра 41 се користи када повређени
држи предмет у рукама.
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Шифре 50-59 Ручно преношење
Ова група шифара се користи када се предмет носи само уз помоћ руку, без икакве транспортне
опреме. Правац у ком се предмет креће одређује која ће се шифра користити. Шифра 51 се користи
за вертикално кретање као што је слагање на полицама, шифра 52 се користи за хоризонтално
кретање као што је гурање аутомобила у гаражу, а шифра 53 се користи у случају преношења
пацијента у кревет или преношење кутије са једног места на друго.
Шифре 60-69 Покрет
Ове шифре се користе када се повређени кретао у току повреде.
Шифра 61 се користи једино када се повређени кретао (ходање или трчање).
Шифра 62 се користи када повређени улази или излази из аутомобила или воза, кабине машине
или дела опреме.
Шифра 64 се користи када повређени пузи или се пење или силази са мердевина.
Шифра 67 се користи када повређени помера ноге или руке, итд. у месту, окреће се или подиже
главу без промене места (нпр. прање, облачење или свлачење).
Шифра 70 Присуство
Ова шифра се користи када повређени није ништа физички радио осим што је био присутан на
радном месту: седео за столом, присуствовао састанку, разговарао са клијентом, итд.
Табела 11
Шифра
00
10
11
12
13
19
20
21
22
29
30
31
32
33
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51

Значење
нема информација
рад на машини – није назначено
укључивање или искључивање машине
улагање предмета у машину и извлачење из машине
надгледање машине, руковање или вожња машине
друга специфична физичка активност која није наведена у групи 10
рад са ручним алатом – није назначено
рад са ручним алатом – на немеханизовани погон
рад са ручним алатом – на механизовани погон
друга специфична физичка активност која није наведена у групи 20
управљање, вожња у превозном средству или руковање опремом – није
назначено
управљање превозним средством или руковање опремом – мобилном и
механизованом
управљање превозним средством или руковање опремом – мобилном и
немеханизованом
путник у превозном средству
друга специфична физичка активност која није наведена у групи 30
руковање предметима – није назначено
ручно држање, хватање, стезање и стављање – на хоризонталном нивоу
везивање, спајање, цепање, развезивање, стезање, одшрафљивање, шрафљење и
окретање
учвршћивање, вешање, подизање и постављање – на вертикалном нивоу
бацање и замахивање
отварање и затварање (кутија, паковања и пакета)
сипање, уливање, пуњење, заливање, прскање, пражњење и црпљење
отварање (фиоке) и гурање (врата на складишту, канцеларији и комоди)
друга специфична физичка активност која није наведена у групи 40
ручно преношење – није назначено
вертикално преношење – подизање, дизање и спуштање предмета
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52
53
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
99

хоризонтално преношење – гурање и котрљање предмета
транспорт терета који преноси лице
друга специфична физичка активност која није наведена у групи 50
покрет – није назначено
шетња, трчање, пењање, силажење, итд.
улазак или излазак
скакање
пузање, пењање, итд.
устајање и седање
пливање и роњење
покрети у месту
друга специфична физичка активност која није наведена у групи 60
присуство – није назначено
друга специфична физичка активност која није наведена у класификацији

42. Уписати шифру за извор повреде према шифарнику из Табеле 12.
Извор повреде описује специфичну физичку активност, алат, предмет или инструмент који је
повређени користио када се догодила повреда. Уколико постоји неколико извора повреде који су
повезани са специфичном физичком активношћу, уписује се извор који је најуже повезан са
повредом.
Шифре 01-03 (зграде, грађевине и површине) користе се углавном у случајевима када повређени
падне или се удари.
Шифре 04-11 (алати и машине) се користе за повреде до којих дође услед квара или за повреде до
којих алати или машине директно доведу.
Пољопривредна опрема припада шифри 06.09 или шифри 07.09, у складу са тим да ли је ручна или
моторизована, међутим, опрема која је самоходна, тј. која се може возити, као што је косилица за
траву, жетелица, мотокултиватори и велике пољопривредне машине шифрирају се шифром 09.02.
Све машине за обраду и израду материјала шифрирају се према шифрама из групе 10. Уређаји за
складиштење шифрирају се шифром 11.06 када су фиксни, а шифром 11.07 када су мобилни
(покретни).
Шифре 12 и 13 користе се за транспортна возила. Међутим, машине за грађевинарство и
пољопривреду шифрирају се шифром 09.01, односно шифром 09.02.
Групе шифара 14 укључују грађевинске материјале и разне предмете који се нађу на градилишту
(шифра 14.01). Шифра 14.02 се односи на све машине и делове возила и компоненте. Шифра 14.03
се односи на предмет обраде или делове, машинске алате (укључујући и делове алата). Шифра
14.04 се односи на компоненте за склапање (шрафове, навртње, ексере, итд.).
Шифра 14.04 се односи и на уређаје који ослобађају прашину, парчиће и отпад. Шифре 14.06 и
14.07 се односе на пољопривредне производе и производе за пољопривреду.
Сви предмети који се чувају у складишту шифрирају се шифром 14.08. Шифра 14.09 се користи за
производе који се складиште у ролнама, као што су папири или каблови.
Група шифара 19 (отпад) се примењује када се не могу користити шифре из група 14 и 15 или
групе 18 због тога што су непознати или зато што су комплексног састава да би се одложили.
Употреба термина „расути отпад” наглашава велику количину отпада.
Група шифара 20 се односи на случајеве физичких феномена и природних елемената.
Табела 12
Шифра
00.00
00.99
01.00
01.01

Значење
нема информација
друга позната ситуација која није наведена у групи 00
зграде, грађевине, површине – у нивоу земље (затворене или отворене,
непокретне или покретне, привремене или не) – није назначено
делови зграде, делови грађевине – врата, зидови, преграде, препреке (прозори,
итд.)
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01.02
01.03
01.99
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.99
03.00
03.01
03.02
03.03
03.99
04.00
04.01
04.02
04.03
04.99
05.00
05.01
05.02
05.99
06.00
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09

површине у нивоу земље – приземље и спратови (затворени или отворени,
пољопривредно земљиште, спортски терени, клизави подови и закрчени
пролази)
површине у нивоу земље – плутајуће (сплавови)
друге зграде, грађевине и површине – на истом нивоу, које нису наведене у
групи 01
зграде, грађевине и површине – изнад нивоа земље (затворене или отворене,
непокретне или покретне, привремене или не) – није назначено
делови зграде изнад нивоа земље – непокретни (кровови, терасе, врата, прозори и
степеништа)
грађевине, површине изнад нивоа земље – непокретне (укључујући пролазе,
фиксиране мердевине и пилоне)
грађевине, површине изнад нивоа земље – покретне (укључујући мобилне
мердевине и платформе за дизање)
грађевине, површине изнад нивоа земље – привремене (укључујући привремене
скеле)
грађевине, површине изнад нивоа земље – плутајуће (укључујући платформе за
бушење и скеле на баржама)
друге зграде, грађевине и површине – изнад нивоа земље, које нису наведене у
групи 02
зграде, грађевине и површине – испод нивоа земље (затворене или отворене)
– није назначено
ископине, ровови, бунари, отвори, одрони и гаражне јаме
подземне површине и тунели
подводна средина
друге зграде, грађевине и површине – испод нивоа земље, које нису наведене у
групи 03
системи за снабдевање и дистрибуцију материјала и цевне мреже – није
назначено
системи за снабдевање и дистрибуцију материјала и цевна мрежа – непокретна –
за гас, ваздух, течност, чврст материјал – укључујући бункере
системи за снабдевање и дистрибуцију материјала и цевна мрежа – покретна
канализација и одводи
други познати системи за снабдевање и дистрибуцију материјала и цевна мрежа,
који нису наведени у групи 04
мотори, системи за пренос и складиштење енергије – није назначено
мотори и енергетски генератори (термални, електрични и радијациони)
системи за пренос и складиштење енергије (механички, пнеуматски,
хидраулични и електрични, укључујући акумулаторе и батерије)
други познати мотори, системи за пренос и складиштење енергије, који нису
наведени у групи 05
ручни алат без напајања
ручни алат без напајања – за тестерисање
ручни алат без напајања – за сечење и раздвајање (укључујући маказе, велике
маказе и јаке орезне маказе)
ручни алат без напајања – за резбарење, прављење жлебова, издубљивање,
скраћивање, резање и одсецање
ручни алат без напајања – за стругање, шмирглање и глачање
ручни алат без напајања – за бушење, нитовање и шрафљење
ручни алат без напајања – за закуцавање ексера и закивање
ручни алат без напајања – за шивење и плетење
ручни алат без напајања – за спајање и лепљење
ручни алат без напајања – за вађење материјала и радове на земљи (укључујући
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06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.99
07.00
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.99
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13

пољопривредни алат)
ручни алат без напајања – за наношење воска, подмазивање, прање и чишћење
ручни алат без напајања – за кречење
ручни алат без напајања – за постављање и притезање
ручни алат без напајања – за рад у кухињи (изузев ножева)
ручни алат без напајања – за медицински и хируршки рад – оштар, за сечење
ручни алат без напајања – за медицински и хируршки рад – осим сечења, друго
други ручни алат без напајања који није наведен у групи 06
механички ручни алат – није назначено
механички ручни алат - за тестерисање
механички ручни алат - за сечење, раздвајање (укључујући маказе, велике маказе
и јаке орезне маказе)
механички ручни алат - за резбарење, прављење жлебова, издубљивање,
скраћивање, резање и одсецање
механички ручни алат - за стругање, шмирглање и глачање
механички ручни алат - за бушење, нитовање и шрафљење
механички ручни алат - за закуцавање ексера и закивање
механички ручни алат - за шивење и плетење
механички ручни алат - за спајање и лепљење
механички ручни алат - за вађење материјала и рад на земљи (укључујући
пољопривредни алат и алат за разбијање бетона)
механички ручни алат - за наношење воска, подмазивање, прање и чишћење
(укључујући чистач за усисавање под високим притиском)
механички ручни алат - за кречење
механички ручни алат - за постављање и притезање
механички ручни алат - за рад у кухињи (изузев ножева)
механички ручни алат – за загревање (укључујући сушаче, пиштоље са пламеном
и пегле)
механички ручни алат - за медицински и хируршки рад – оштар, за сечење
механички ручни алат - за медицински и хируршки рад – осим сечења, друго
пнеуматски пиштољи (без спецификације алата)
други ручни механички алат који није наведен у групи 07
ручни алат без спецификације извора напајања – није назначено
ручни алат без спецификације извора напајања - за тестерисање
ручни алат без спецификације извора напајања - за сечење и раздвајање
(укључујући маказе, велике маказе и јаке орезне маказе)
ручни алат без спецификације извора напајања - за резбарење, прављење
жлебова, издубљивање, скраћивање, резање и одсецање
ручни алат без спецификације извора напајања - за стругање, шмирглање и
глачање
ручни алат без спецификације извора напајања - за бушење, рачвање и
шрафљење
ручни алат без спецификације извора напајања - за бушење, нитовање и
шрафљење
ручни алат без спецификације извора напајања - за шивење и плетење
ручни алат без спецификације извора напајања - за спајање и лепљење
ручни алат без спецификације извора напајања - за вађење материјала и рад на
земљи (укључујући пољопривредни алат)
ручни алат без спецификације извора напајања - за наношење воска,
подмазивање, прање и чишћење
ручни алат без спецификације извора напајања - за кречење
ручни алат без спецификације извора напајања - за постављање и притезање
ручни алат без спецификације извора напајања - за рад у кухињи (изузев ножева)
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08.14
08.15
08.99
09.00
09.01
09.02
09.03
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ручни алат без спецификације извора напајања - за медицински и хируршки рад
– оштар, за сечење
ручни алат без спецификације извора напајања - за медицински и хируршки рад
– осим сечења, друго
други ручни алат без спецификације извора напајања, који није наведен у групи
08
машине и опрема – покретне или мобилне – није назначено
покретне или мобилне машине за вађење материјала из земље – рудници,
каменоломи и постројења за изградњу и станоградњу
покретне или мобилне машине за рад на земљи – пољопривреда
покретне или мобилне машине за градилишта
мобилне машине за чишћење подова
друге покретне или мобилне машине и опрема које нису наведене у групи 09
машине и опрема – фиксна – није назначено
фиксне машине за ископавање материјала или рад на земљи
машине за припремање материјала, ломљење, дробљење, филтрирање, одвајање
и мешање
машине за прераду материјала – хемијски процеси (реактивни и ферметички
процеси)
машине за прераду материјала – врући процеси (рерне, сушачи и пећи)
машине за прераду материјала – хладни процеси (хладна производња)
машине за прераду материјала – други процеси
машине за обликовање – обрада и ломљење
машине за обликовање – пресе за цеђење, роловање и ваљак (укључујући пресе
за папир)
машине за обликовање – убризгавањем, истискивањем, дувањем, вртењем,
обликовањем, топљењем и ливењем
машински алати – за глодање, третирање површина, млевење, полирање,
окретање и бушење
машински алати – за тестерисање
машински алати – за сечење, раздвајање и одсецање (укључујући сечење по
калупу, машина за шишање, маказе и опрема за сечење кисеоником)
машине за површинску обраду – чишћење, прање, сушење, кречење и штампање
машине за површинску обраду – цинковање и електролитичко полирање
машине за склапање (варење, лепљење, закуцавање ексера, шрафљење,
нитовање, окретање, спајање жицом и шивење)
машине за паковање и машине за увијање (пуњење, означавање и затварање)
друге машине за специфичну индустрију (разне машине за мониторинг и
тестирање)
специфичне машине које се користе у пољопривреди, које нису наведене
друге фиксне машине и опрема које нису наведене у групи 10
системи за пренос, транспорт и складиштење – није назначено
фиксна опрема и системи за преношење, континуирано руковање (појасеви,
покретне степенице, жичаре, итд.)
лифтови – дизалице, корпе и справе за дизање
фиксни кранови, мобилни кранови, кранови на возилима, кранови за подизање и
уређаји за подизање са висећим теретом
мобилни уређаји за руковање, камиони, ручна колица, виљушкари, итд.
опрема за дизање, обезбеђивање, хватање и сл. (укључујући ременик, куке и
конопце)
системи за складиштење, опрема за паковање, контејнери (силоси и танкери) –
фиксни (танкери, каце, контејнери, итд.)
системи за складиштење, опрема за паковање и контејнери – мобилни
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11.08
11.09
11.99
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.99
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.99
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
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14.08
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14.10
14.11
14.12
14.99
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.99
16.00

средства за складиштење, рафови, регали за палете и палете
разна паковања, мале и средње величине – мобилна (корпе, разни контејнери,
боце, гајбе и апарати за гашење пожара)
други системи за пренос, транспорт и складиштење који нису наведени у групи
11
копнена возила – није назначено
возила – тешка: камиони и аутобуси за превоз путника
возила – лака: комби возило за транспорт робе или аутомобил за превоз путника
возила – на два или три точка, са или без напона
скије и ролери
друга копнена возила која нису наведена у групи 12
друга транспортна возила – није назначено
возила – на шинама, за транспорт робе
возила – на шинама, за превоз путника
возила – поморска - за транспорт робе
возила – поморска - за превоз путника
возила – поморска - за пецање
ваздухоплови - за транспорт робе
ваздухоплови - за превоз путника
друга транспортна средства која нису наведена у групи 13
материјали, предмети, производи, делови машина или опреме, шут и
прашина – није назначено
грађевински материјал – монтажне шкољке, оплата, носачи, греде, цигле, цреп,
итд.
делови машине, делови возила: шасија, корито мотора, полуге, точкови, итд.
машински делови или компоненте и машински алати (укључујући делове)
уређаји за спајање: навртњи, завртњи, шрафови, ексери, итд.
честице, прашина, парчићи, фрагменти, крхотине и други остаци
пољопривредни производи (укључујући семе, сламу и друге пољопривредне
производе)
производи који се користе у пољопривреди и сточарству (укључујући ђубрива и
сточну храну)
производи који се складиште – укључујући предмете и паковања у делу за
складиштење
производи који се складиште – у ролнама и калемовима
терет – који се преноси или превози уређајем којим се механички управља
терет који виси са уређаја за дизање (крана)
терет – којим се ручно рукује
други материјали, предмети, производи и делови машина који нису наведени у
групи 14
хемијске, експлозивне, радиоактивне и биолошке супстанце – није
назначено
супстанце – каустичне и корозивне (у чврстом, течном или гасовитом стању)
супстанце – штетне и токсичне (у чврстом, течном или гасовитом стању)
супстанце – запаљиве (у чврстом, течном или гасовитом стању)
супстанце – експлозивне и реактивне (у чврстом, течном или гасовитом стању)
гасови и испарења без специфичних ефеката (инертни и загушујући)
супстанце – радиоактивне
супстанце – биолошке
супстанце и материјали – без специфичног ризика (вода и инертни материјали)
друге хемијске, експлозивне, радиоактивне и биолошке супстанце које нису
наведене у групи 15
заштитни уређаји и опрема – није назначено
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16.01
16.02
16.03
16.99
17.00
17.01
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заштитни уређаји – на машинама
заштитни уређаји – индивидуални
уређаји и опрема за хитне случајеве
други заштитни уређаји и опрема која није наведена у групи 16
канцеларијска опрема, спортска опрема, оружје и апарати за домаћинство –
није назначено
намештај
опрема – рачунари, канцеларијски уређаји, репрографички и комуникацијски
уређаји
опрема – за подучавање, писање, цртање, укључујући писаћу машину, печати,
апарати за увеличавање и апарати за снимање
средства и опрема за спорт и игру
оружје
личне ствари и одећа
музички инструменти
опрема за домаћинство, алати, предмети (за професионалну употребу)
друга канцеларијска опрема, спортска опрема и оружје које нису наведене у
групи 17
живи организми и људи – није назначено
дрвеће, биљке и усеви
животиње – домаће и за узгој
животиње – дивље животиње, инсекти и змије
микроорганизми
инфективни вирусни узрочници
људи
други живи организми који нису наведени у групи 18
расути отпад – није назначено
расути отпад – од сировина, производа, материјала и предмета
расути отпад – од хемикалија
расути отпад – од биолошких супстанци, биљака и животиња
други расути отпад који није наведен у групи 19
физички феномени и природни елементи – није назначено
физички феномен – бука, природна радијација, светлост, пресуризација,
депресуризација и притисак
природни и атмосферски елементи (укључујући воду, блато, кишу, град, снег,
лед, ветар, итд.)
природне катастрофе (поплаве, земљотреси, пожари)
други физички феномени и елементи који нису наведени у групи 20
други извор повреде који није наведен у класификацији

43. Уписати шифру за контакт – начин повређивања према шифарнику из Табеле 13.
Класификација за контакт – начин повређивања (активност која је довела до повреде) треба да
опише тачно како се запослени повредио и како је дошао у контакт са предметом који је нанео
повреду. Нпр. пад на земљу или под (шифра 31) или контакт са оштрим предметом (нпр. ножем,
шифра 51).
Шифре 10-19 Контакт са електричним напоном, температуром и опасним супстанцама
Шифра 11 се користи када повређени дође у контакт са електричним луком и добије електрични
шок или опекотину коју је изазвала топлота.
Шифра 12 се користи када повређени дође у контакт директно са предметом тако да струја
пролази кроз њега.
Шифре 11 и 12 се користе када је интензитет електричне струје фактор који доводи до повреде.
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Шифра 13 се користи када температура предмета, односно средине доведе до повреде. Фактор
који изазове повреду јесте температура предмета са којим је повређени дошао у контакт.
Шифра 14 се користи када повређени дође у контакт са предметом који изазива промрзлине, без
обзира да ли се предмет дотакне или не. Може да се ради и о хладном ваздуху, води, течном
кисеонику, итд.
Шифре 15-17 се користе када хемијска или биолошка супстанца доведе до повреде. Повреде се
шифрирају у складу са тим како је до њих дошло, тј. преко ваздуха удисањем; контактом преко
коже или додиривањем или преко дигестивног система ако се нешто појело или попило.
Шифре 20-29 Дављење, затрпавање и обавијање
Ове шифре се користе када се повређеном онемогући коришћење кисеоника, што доводи до
гушења.
Шифра 21 се користи када до недостатка кисеоника дође услед потапања у течност, као што је
вода чиме се онемогућава удисање кисеоника.
Шифра 22 се користи када дође до недостатка кисеоника због тога што је повређени затрпан
чврстим материјалом који спречава довод кисеоника, нпр. земља.
Шифра 23 се користи када дође до гушења испарењем или гасом који спречава удисање кисеоника
или када нешто друго онемогући повређеног да дише.
Ове шифре се не користе када хемијски састав испарења или гасова постане токсичан, корозиван
или штетан. У овом случају, шифре 15, 16 или 17 се користи за „контакт са опасним супстанцама”.
Шифре 30-39 Хоризонтални или вертикални утицај са или на стационарни предмет
(повређени је у покрету)
Ове шифре се користити када је повређени у покрету, а објекат који нанесе повреду није.
Шифра 31 се користи када повреду проузрокује вертикално кретање повређеног.
Шифра 32 се користи када повређени удари у предмет који није у покрету (нпр. сто).
Шифре 40-49 Ударац предметом у покрету, судар
Ове шифре се користе у случајевима када дође до судара између лица и предмета који су у покрету
у истом или супротном правцу или када се два лица или два возила сударе једно са другим.
Шифре 41-44 се користе када повређени није у покрету, односно до судара је дошло искључиво
услед кретања предмета. Са друге стране, шифра 45 се користи у случају судара између лица и
предмета који су у покрету.
Судар између два возила у кретању шифрира се шифром 45. Повреде на путу ће се шифрирати
шифром 44 или шифром 45. Предмет је обично возило (међутим, за возача возила које удари
препреку која није у кретању као што је зид или возило које се не креће, шифра је 32, а повреде
која укључују и пешаке у које удари возило шифрирају се шифрама 60-69).
Шифра 41 се користи када повређеног удари предмет који лети у ваздуху (нпр. када машина
избаци одређени предмет), али не предмет који пада вертикално. Ова шифра се такође користи
када повређеног ударе врата која се отворе.
Шифра 42 се користи када повређеног удари предмет који пада вертикално, нпр. цигла која пада са
висине.
Шифра 43 се користи у случају када повређеног удари или обори предмет који одскочи јер је
затегнут (опруга, еластична гума и сл.). Ова шифра се користи и за предмет који се љуља као
клатно.
Шифра 44 се користи када повређеног удари предмет који је у пуној брзини или се котрља (колица
или возило).
Шифра 45 се користи у случајевима када су и повређени и предмет који нанесе повреду у покрету.
Шифре 50-59 Контакт са оштрим, шиљатим, грубим и храпавим предметом или алатом
Шифра 51 се користи када се повређени посече на предмет који је оштар (нож или оштра ивица).
Шифра 52 се користи када повређеног убоде шиљати предмет (бодља или игла).
Шифра 53 се користи за случајеве када се повређени огребе или окрзне о храпави предмет (ренде,
шмиргла, неизглачано дрво).
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Шифре 60-69 Заробљавање, згњечење, итд.
Ове шифре се користе када је сила, величина, тежина, притисак или брзина предмета или машине
довела до повреде. Нпр. преса која згњечи повређеног (или део тела), дизалица која прикљешти
повређеног уза зид или аутомобил који се преврне и згњечи запосленог.
Шифра 61 се користи када повређеног захвати или згњечи предмет у покрету (нпр. део машине).
Шифра 62 се користи када је повређени згњечен испод или када је згњечен између предмета и неке
површине (под, пут). Шифра 62 се користи за вертикално кретање (нпр. када повређеног удари
аутомобил и када је згњечен испод бетонске плоче).
Шифра 63 се користи када је повређени прикљештен између алата који користи и другог предмета
(нпр. између тешке машине за бушење зида или између тешког сандука и машине). Шифра 63 се
користи за хоризонтално кретање.
Шифра 64 се користи када повређени остане без ноге/руке или прста или је исти исечен (нпр. када
је прст повређеног ухваћен и покидан ротационим алатом или алатом за сечење).
Шифре 70-79 Физички или ментални стрес
Ове шифре се односе на случајеве уганућа било којег мишића, зглоба или ткива, услед наглог
покрета, физичког фактора (буке, зрачења, трења, итд.) или трауме.
Шифра 73 се посебно односи на психолошки шок који настане као резултат чина напада или
насиља, или шок који настане тако што је повређени сведок таквог догађаја (нпр. повреда другог
лица). Међутим, уколико је повреда која настане услед чина напада само физичке природе,
контакт се шифрира другом шифром (шифре 50-59 за повреде до којих доведе сечиво или метак, а
шифра 83 за ударце).
Шифре 80-89 Ујед, ударац, итд. (од стране животиње или људи)
Шифра 81 се користи када повређеног уједе животиња или човек.
Убоди инсеката шифрирају се шифром 82, што се примењује искључиво за убоде опасних
инсеката (нпр. оса, пчела) или риба са отровним бодљама или перајима (нпр. морске шкорпије,
пауци). Шифру 82 не треба мешати са шифром 52 када је узрок повреде шиљати предмет.
Табела 13
Шифра
00
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
29
30
31
32
39

Значење
нема информација
контакт са електричним напоном, температуром и опасним супстанцама –
није назначено
индиректни контакт са електричним луком код заваривања, варницом и
пламеном
директни контакт са електричном енергијом, струјни удар
контакт са пламеном или врућим предметом или средином
контакт са хладним или леденим објектом или средином
контакт са опасним супстанцама – путем удисања кроз нос и уста
контакт са опасним супстанцама – на/преко коже и очију
контакт са опасним супстанцама – преко дигестивног система гутањем
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 10
дављење, затрпавање и обавијање – није назначено
дављење у течности
затрпавање испод чврстог материјала
обавијање гасом или честицама које се преносе ваздухом
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 20
хоризонтални или вертикални утицај са или на стационарни предмет
(повређени је у покрету) – није назначено
вертикално кретање, ударац (који доводи до пада)
хоризонтално кретање, ударац
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 30
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40
41
42
43
44
45
49
50
51
52
53
59
60
61
62
63
64
69
70
71
72
73
79
80
81
82
83
89
99

ударац предметом у покрету, судар – није назначено
ударац – летећим предметом
ударац – предметом који пада
ударац – предметом који се љуља
ударац – предметом који се окреће, помера, превози, укључујући возила
судар са предметом, укључујући возила – судар са особом (повређени је у
покрету)
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 40
контакт са оштрим, шиљатим, грубим и храпавим предметом или алатом –
није назначено
контакт са оштрим предметом (нож, сечиво, итд.)
контакт са шиљатим предметом (ексер, оштар алат, итд.)
контакт са тврдим или грубим предметом
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 50
заробљавање, згњечење, итд. – није назначено
заробљен, згњечен – када је предмет у покрету
заробљен, згњечен – испод предмета и површине
заробљен, згњечен – између предмета
одсецање ноге, руке или прста
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 60
физички или ментални стрес – није назначено
физички стрес – мишићнокоштаног система
физички стрес – услед зрачења, буке, светла или притиска
ментални стрес или шок
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 70
ујед, ударац, итд. (од стране животиње или људи) – није назначено
ујед
убод инсекта или рибе
ударац, гушење
друга група контакта – начина повређивања која није наведена у групи 80
други контакт – начин повређивања који није наведен у класификацији

44. Уписати шифру за узрок повреде према шифарнику из Табеле 14.
Непосредни догађај који је претходио повреди јесте последњи догађај који је изазвао повреду на
раду. Узрок описује неуобичајене догађаје, попут потпуног или делимичног губитка контроле над
машином или пад. Уколико постоји неколико међусобно повезаних догађаја, уписује се последњи
узрок (узрок временски најближи контакту – начину повређивања). Нпр. лаборант рукује
епруветом која садржи токсични раствор. Запослени испусти епрувету (шифра 44 „губитак
контроле потпуне или делимичне над предметом”). Епрувета се сломи (шифра 32 „разбијање,
пуцање, које доводи до настанка парчића дрвета, стакла, метала, камена, пластике, и друго”).
Токсична материја је самим тим ослобођена и испрскала је повређеног (шифра 22 „течно стање –
цурење, ток, прскање”), што доводи до опекотина (контакт – начин повређивања, шифра 16
„контакт са опасним супстанцама – на или преко коже или очију”). Постоје три сукцесивна узрока
исте тежине, али последњи (шифра 22) ће се користити јер је временски најближи контакту који је
довео до повреде, јер је прскање опасне супстанце довело до опекотина.
Шифре 10-19 Догађај који је претходио повреди због електричних кварова, експлозије и
пожара
Ова група шифара се користи за догађаје услед електричног квара (укључујући статички
електрицитет), експлозије или пожаре. Она укључује све врсте електричних пражњења, шокове до
којих доводи статички електрицитет.
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Шифра 11 се користи онда када дође до електричног лука који даље доведе до индиректног
контакта са електричном струјом (укључујући гром).
Шифра 12 се користи када дође до директног контакта са предметом или инсталацијама.
Шифре 20-29 Догађај који је претходио повреди услед преливања, превртања, цурења,
протока, испаравања и емисије
Ова група шифара се користи када дође до преливања, испаравања или емисије гасова, течности,
паре или прашине.
Шифра 22 се користи када дође до цурења или прскања течности или супстанци.
Шифра 23 се користи када постоји емисија паре.
Шифра 24 се користи када дође до појаве прашине и финих честица.
Шифре 30-39 Ломљење, пуцање, раздвајање, клизање, пад лица и пад материјала или
предмета
Шифре 31 и 32 се користе када дође до пуцања или ломљења материјала или предмета.
Шифре 33 и 34 се користе када дође до исклизнућа, пада и пада материјала или предмета.
Шифра 33 се користи у случају пада предмета, где предмет пада на нижи ниво (нпр. са полице или
крана).
Шифра 34 се користи када основа (нпр. земља, скела) на којој повређени стоји исклизне или се
поломи што истовремено доводи до пада основе и повређеног.
Шифра 35 се користи када се материјал или предмет сруши на повређеног. Нпр. део намештаја
падне на повређеног. Када се комад намештаја током померања преврне (шифра 44 „губитак
контроле (потпуне или делимичне) над предметом”).
Шифре 40-49 Губитак контроле (потпуне или делимичне) над машином, превозним
средством или при руковању опремом, ручним алатом, предметом и животињом
Ове шифре се користе када повређени или друго лице изгуби контролу над машином, алатом,
превозним средством или при руковању или преношењу опреме. Повређени или друго лице нема
контролу над материјалом, предметом или превозним средством. Губитак контроле може бити
потпун или делимичан. Нпр. тотални губитак контроле (шифра 42) настаје уколико се камион при
великој брзини преврне и тако возач повреди. Међутим, ако запослени чији шрафцигер исклизне
са шрафа без испуштања он је само „делимично изгубио контролу” над алатом (шифра 43).
Слично томе, када запослени носи кутију која му исклизне из руку и повреди ногу, представља
делимичан губитак контроле над предметом (шифра 44).
Шифра 41 се користи уколико дође до случајног укључивања машине или рада на машини неким
нежељеним покретом. Такође, користи се када предмет, отпад од прераде предмета или део
машине излети и доведе до повреде.
Шифра 42 се користи када повређени или неко друго лице у потпуности или делимично изгуби
контролу над превозним средство или опремом.
Нпр. камион који улази у кривину проклиза на лед и удари аутомобил поштара који долази из
супротног смера, шифра 42 се користи и за возача камиона и за поштара.
Шифра 43 се користи када ручни алат (механизован или не) потпуно или делимично измакне
контроли повређеном или контроли другог лица или избаци делове који доведу до повреде.
Шифра 44 се користи када повређени или неко друго лице испусти предмет као што је чекић или
кутија са алатом на нечије стопало.
Потпуни или делимични губитак контроле над животињом (шифра 45) значи да је повређеног
повредила животиња коју је повређени или неко друго лице надгледало, без обзира на то да ли је
животиња домаћа или дивља.
50-59 Клизање, спотицање и пад лица
Шифра 51 се користи када се повређени оклизне, спотакне или падне на нижи ниво. Ова шифра се
користи без обзира да ли се ради о паду са столице, мобилних или фиксних мердевина, скеле или
степеништа.
Шифра 52 се користи када се повређени оклизне, спотакне или падне на исти ниво.
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Коришћење шифара 60-69 и 70-79
Разлика између телесног покрета без физичког стреса и телесног покрета под или са физичким
стресом јесте у процени степена физичког напора који повређени направи у време дешавања
повреде. Спољашње повреде уопштено захтевају групу 60, а унутрашње повреде групу 70.
Шифре 60-69 Покрети тела без икаквог физичког напора (који доводе до спољашњих
повреда)
Ове шифре се користе када сопствени покрети повређеног, који није начинио неки специфични
физички напор, доведу до спољашње повреде. Покрет тела може бити намеран или случајан.
Ходање, што је обухваћено шифром 61, не захтева неки посебан напор и углавном се ради о
намерном кретању, као што је клечање (шифра 62), које не изискује велики додатни напор. То
значи да је неопходно да се процени укључени напор, а не да ли је покрет добровољан или не.
Шифра 62 се користи када повређени седи и повреди колено док отвара фиоку. Ово је такође
намерни покрет тела без напора, који је довео до спољашње повреде.
Шифра 64 се користи када повређени у већини случајева повреди самог себе без укључивања
трећег лица. Она укључује случајеве где је повреда до које је дошло услед некоординисаног
покрета или преурањене или закаснеле реакције.
Шифре 70-79 Покрети тела са или без физичког напора (који доводе до унутрашњих
повреда)
Ове шифре треба користити једино у случајевима покрета који укључују већи физички напор од
уобичајеног од стране повређеног. Нпр. када дође до повреде док рукује теретом или предметом,
тј. подиже га (шифра 71), гура или вуче (шифра 72), спушта (шифра 73), окреће (шифра 74) или
незгодно стане док носи предмет, без падања (шифра 75).
Шифре 80-89 Шок, страх, насиље, напад, претња и присуство
Ове шифре се користе када је повређени изложен физичком насиљу или трауматским ситуацијама,
(нпр. пљачка). Ова група обухвата намерно и ненамерно насиље и узнемиравање.
Шифра 81 се користи за шок без физичког контакта.
Шифра 82 се користи када је повређени предмет напада, претње или насиља унутар радне
јединице.
Шифра 83 се користи када је повређени предмет напада, претње или насиља изван радне јединице
(напад у циљу пљачке, незадовољни корисник, обрачунавање од стране трећег лица, итд.).
Шифра 84 се користи у случају насиља које укључује дивље животиње или животиње без надзора.
Табела 14
Шифра
00
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
29

Значење
нема информација
догађај који је претходио повреди због електричних кварова, експлозије и
пожара – није назначено
електрични квар на опреми – који доводи до индиректног контакта
електрични квар на опреми – који доводи до директног контакта
експлозија
пожар и/или пламен
други догађај који није наведен у групи 10
догађај који је претходио повреди услед преливања, превртања, цурења,
протока, испаравања и емисије – није назначено
чврсто стање – преливање и превртање
течно стање – цурење, испуштање, изливање и прскање
гасовито стање – испаравање, ослобађање аеросола и ослобађање гаса
прашкасти материјал – стварање дима, прашине, честица у суспензији или
емисији
други догађај који није наведен у групи 20
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30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
44
45
49
50
51
52
59
60
61
62
63
64
69
70
71
72
73
74
75
79
80
81
82
83
84
85
89
99

ломљење, пуцање, раздвајање, клизање, пад лица и пад материјала или
предмета – није назначено
ломљење материјала – на зглобу и на шавовима
ломљење или пуцање материјала (дрво, стакло, метал, камен, пластика, итд.)
исклизнуће, пад лица и пад материјала или предмета – одозго (падајући на
повређеног)
исклизнуће, пад лица и пад материјала или предмета – истовремено
исклизнуће, пад лица и пад материјала или предмета – на истом нивоу
други догађај који није наведен у групи 30
губитак контроле (потпуне или делимичне) над машином, превозним
средством или при руковању опремом, ручним алатом, предметом и
животињом – није назначено
губитак контроле (потпуне или делимичне) – над машином (укључујући
нежељено укључивање) или над материјалом који се обрађује
губитак контроле (потпуне или делимичне) – над превозним средством или
опремом (механизована или не)
губитак контроле (потпуне или делимичне) – над ручним алатом (механизованим
или не) или над материјалом који се обрађује уз помоћ тог алата
губитак котроле (потпуне или делимичне) – над предметом (који се носи,
помера, којим се рукује)
губитак контроле (потпуне или делимичне) – над животињом
други догађај који није наведен у групи 40
клизање, спотицање и пад лица – није назначено
пад лица на нижи ниво
клизање, спотицање и пад лица на исти ниво
други догађај који није наведен у групи 50
покрети тела без икаквог физичког напора (који доводе до спољашњих
повреда) – није назначено
кретање по оштром предмету
клечање, седење и нагињање
контакт са опремом за рад, телом или предметом које је у покрету
некоординисани покрети, преурањене или закаснеле реакције које су у вези са
послом који треба да се обави
други догађај који није наведен у групи 60
покрети тела са или без физичког напора (који доводе до унутрашњих
повреда) – није назначено
подизање, ношење и устајање
гурање и вучење
спуштање и савијање
увртање и окретање
несмотрено гажење, увртање ноге или чланка, клизање без пада
други догађај који није наведен у групи 70
шок, страх, насиље, напад, претња и присуство – није назначено
шок и страх
насиље, напад и претња – према запосленима у радној јединици који су под
непосредном контролом послодавца
насиље, напад, претња – од трећих лица према запосленима који обављају своје
послове (пљачка банке)
напад од стране животиње
присуство повређеног или трећег лица што доводи до опасности по личну и
безбедност других
други догађај који није наведен у групи 80
други догађај који није наведен у класификацији
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45. Уписати шифру да ли је у моменту повреде повређени радио на радном месту са повећаним
ризиком или није према шифарнику из Табеле 15.
Табела 15
Шифра
1
2

Значење
повређени је радио на радном месту са повећаним ризиком у моменту када се
догодила повреда на раду
повређени није радио на радном месту са повећаним ризиком у моменту када се
догодила повреда на раду

VI. Подаци о непосредном руководиоцу
Податке о непосредном руководиоцу у зависности од врсте радног ангажовања повређеног
попуњавају послодавац, односно послодавац корисник, односно послодавац физичко лице.
Непосредни руководиоц јесте надређени који запосленом додељује послове и коме запослени
непосредно одговара за обављање послова.
46. Уписати име и презиме непосредног руководиоца.
VII. Подаци о очевицу
Податке о очевицу у зависности од врсте радног ангажовања повређеног попуњавају послодавац,
односно послодавац корисник, односно послодавац физичко лице.
47. Уписати име и презиме очевица.
48. Уписати адресу пребивалишта очевица.
Када се повреда догодила запосленом (повређеном) код послодавца који је обвезник уплате
доприноса за обавезно социјално осигурање тада одговорно лице послодавца уписује датум
попуњавања обрасца, место и обавезно верификује Извештај о повреди на раду својим потписом и
печатом.
Када се повреда догодила запосленом (повређеном) код послодавца корисника тада одговорно
лице послодавца уписује датум попуњавања обрасца, место, а Извештај о повреди на раду
верификују својим потписима и печатима одговорно лице послодавца корисника и одговорно лице
послодавца.
VIII. Налаз и мишљење лекара који је први прегледао повређеног
49. Уписати назив и адресу здравствене установе у којој је повређени прегледан.
50. Уписати дијагнозу и локализацију повреде (уписати шифру и назив дијагнозе из МКБ 10, од
најтеже ка најлакшој повреди).
51. Уписати спољни узрок повреде по класификацији МКБ 10 (W01 – Z99).
52. Уписати шифру за врсту повреде према шифарнику из Табеле 16.
Табела 16
Шифра
000
010
011
012
019
020
021
022
029
030

Значење
врста повреде непозната или није назначена
ране и површинске повреде
површинске повреде
отворене ране
друге врсте рана и површинских повреда
прелом костију
унутрашњи прелом
отворени прелом
друге врсте прелома костију
ишчашење, уганућа и истегнућа
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031
032
039
040
050
051
052
059
060
061
062
063
069
070
071
072
079
080
081
082
089
090
091
092
099
100
101
102
103
109
110
111
112
119
120
999

ишчашења и сублуксација
уганућа и истегнућа
друге врсте ишчашења, уганућа и истегнућа
трауматска ампутација (губитак делова тела)
потрес и унутрашње повреде
потрес мозга и интракранијалне повреде
унутрашње повреде
друге врсте потреса и унутрашњих повреда
опекотине, опеклине и промрзлине
опекотине и опеклине (топлотне)
хемијске опекотине (корозије)
промрзлине
друге врсте опекотина, опеклина и промрзлина
тровање и инфекције
акутно тровање
акутне инфекције
друге врсте тровања и инфекција
дављење и гушење
гушење
дављење и потапање без смртног исхода
друге врсте дављења и гушења
ефекти буке, вибрација и притиска
акутни губитак слуха
ефекти притиска (баротраума)
други ефекти буке, вибрације и притиска
ефекти екстремних температура, светла и зрачења
топлотни удар и сунчаница
ефекти зрачења (који нису топлотни)
ефекти ниске температуре
други ефекти екстремних температура, светла и зрачења
шок
шок након напада и претње
трауматски шок
друге врсте шокова
вишеструке повреде
друге специфичне повреде које нису наведене

53. Уписати шифру за повређени део тела према шифарнику из Табеле 17.
Табела 17
Шифра
00
10
11
12
13
14
15
18
19
20
29
30

Значење
повређени део тела није назначен
глава, даље није назначено
глава (лобања), мозак и кранијални нерви и крвни судови
предео лица
око (очи)
ухо (уши)
зуби
глава, вишеструке повреде
глава, други делови који горе нису поменути
врат, укључујући кичму и вратне пршљенове
врат, други делови који горе нису поменути
леђа, укључујући кичму и леђне пршљенове
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39
40
41
42
43
48
49
50
51
52
53
54
55
58
59
60
61
62
63
64
65
68
69
70
71
72
99

леђа, други делови који горе нису поменути
торзо и органи, даље није назначено
грудни кош, укључујући зглобове и рамене лопатице
груди, укључујући органе
карлица и стомак укључујући органе
торзо, вишеструке повреде
торзо, други делови који горе нису поменути
горњи екстремитети, даље није назначено
рамена и рамени зглобови
рука, укључујући лакат
шака
прст (прсти)
ручни зглоб
горњи екстремитети, вишеструке повреде
горњи екстремитети, други делови који горе нису поменути
доњи екстремитети, даље није назначено
кук и зглоб кука
нога, укључујући колено
чланак
стопало
прст (прсти) на нози
доњи екстремитети, вишеструке повреде
доњи екстремитети, други делови који горе нису поменути
цело тело и вишеструке повреде, даље није назначено
цело тело (системски ефекти)
вишеструке повреде тела
други повређени делови тела, који нису горе поменути

54. Уписати оцену тежине повреде на раду (1-лака, 2-тешка, 3-смртна).
55. Уписати друге примедбе лекара (да ли је повређени под утицајем алкохола, психоактивних
супстанци и сл.).
56. Уписати шифру да ли је повређени спречен за рад више од три узастопна календарска дана
према шифарнику из Табеле 18. Дан када се догодила повреда на раду се не рачуна.
Табела 18
Шифра
1
2

Значење
повређени је спречен за рад више од три узастопна календарска дана
повређени није спречен за рад више од три узастопна календарска дана

57. Уписати шифру за процењен број изгубљених календарских дана током којих повређени није у
стању да ради због повреде на раду према шифарнику из Табеле 19. Процењен број изгубљених
календарских дана није коначан број изгубљених радних дана по основу повреде на раду.
У број изгубљених календарских дана се не рачуна дан када се повреда догодила. То значи да се
викенд, празници или други дани када повређени не ради такође рачунају. Цели календарски дани
се рачунају без обзира на врсту радног ангажовања повређеног.
Изгубљени дани пре утврђивања трајне неспособности за рад или повреде на раду са смртним
исходом се не узимају у обзир.
Табела 19
Шифра
000
004-182

Значење
број изгубљених календарских дана није познат
број изгубљених календарских дана (односи се на мање од 6 месеци одсуства са
посла)
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А01
А02
А03
А04
А05
А06
997
998

од 4 – 6 изгубљених календарских дана
од 7 – 13 изгубљених календарских дана
од 14 – 20 изгубљених календарских дана
најмање 21 изгубљен календарски дан али мање од 1 месеца
најмање 1 месец али мање од 3 месеца изгубљених календарских дана
најмање 3 месеца али мање од 6 месеци изгубљених календарских дана
трајна неспособност за рад или 183 и више изгубљених календарских
(односи се на одсуство са посла 6 месеци и више)
повреда на раду са смртним исходом

дана

Лекар који је први прегледао повређеног уписује датум налаза, место, са својим потписом и
печатом.
Организација за здравствено осигурање уписује датум пријема извештаја о повреди на раду, датум
утврђивања повреде на раду, место, потпис и печат одговорног лица.
Јединстени број повреде на раду уписује Управа за безбедност и здравље на раду која
идентификује сваку појединачну повреду на раду.
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