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svrha zaštite na radu 
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Istraživanje uslova bezbednog rada 
niškog železničkog čvora 



istraživanje 
- cilj - 

1. utvrđivanje 

stvarnog stepena 

bezbednog rada 

kadrova 

tehnička 

opremljenost 

zaštite na radu normativna 

regulisanosti i 

usklađenosti 

normativa 

politika 

preduzeća u 

zaštiti na radu 

3. uzroci i razlozi 

nedosledne primene 

propisanih normi 

bezbednog rada 

2. nivo i kvalitet 

sprovođenja 

propisanih normativa 

bezbednog rada 



 
статус 

у 
орг 

мушки п женски п ∑ 

бр % бр % бр % 

руковод. 30 83.3 6 16.7 36 16.8 

вођ.групе 30 72.4 11 27.6 41 20.3 

рад.изврш 74 77.8 23 22.2 97 56.6 

рад.обезб 19 100 0 0 19 6.3 

укупно 153 79 40 21 193 100 

anketirano 

193 – 9,65% 

41 pitanje 

zatvorenog tipa i 

jedan slob.odg. 
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Čime ste najviše zadovoljni na svom radnom mestu? 

Samo 4,9% radnika je zadovoljno bezbednošću na radu 
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Šta Vam najviše smeta na Vašem radnom mestu? 

samo 12,3% se izjasnilo da im smeta loša bezbednost na 
radu. 
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Ocenite ocenom od 1-5, koliko Vaše preduzeće vodi brigu o 
zaštiti radnika. 



PROSEČNA 

OCENA 

rukovodioci 

3,75 

vođe grupe 

3.09 

radn.obezb. 

3,15 

rad.izvršioci 

2,98 

UKUPNA  

OCENA 

odličan 

2,1% 

vrlo dobar 

35,7% 
dobar 

37,8% 
dovoljan 

23,8% 

nedovoljan 

0,7% 



disproporcija 

norme i 
standardi 

bezbednog rada  

utvrđivanje razloga za postojanje 
tog raskoraka i preduzimanje mera 

za usklađivanje normi i prakse 
bezbednog rada 

stvarni uslovi, i 
ponašanje u 

radnom procesu 

ZAKLJUČAK 

U Srbiji je prošle godine poginulo 35 radnika 
prilikom obavljanja posla, dok je oko 1.000 

radnika teško povređeno na radu 


