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 Увод 
 Производња производа прерадом пластичних маса, започиње сипањем гранулата у 
кош машине.који даље пада на пуж сопственом насипном тежином. Пуж потискује гранулат 
напред у део који се греје грејачима, на температури која се подешева према врсти 
материјала који се користи. У зависности од врсте производа, материјал се даље убризгава у 
одговарајуће алате где се добија коначни облик производа. У зависности жељене боје 
производа при убацивању гранула убацују се и компоненте које се користе за бојење 
пластике. Компоненета се убацује од 1-3%, у зависности од нијансе која се жели добити. 
 Ова врста производње представља веома значајну област у којој "мала привдреда" 
Србије је успела себе да пронађе и у великом проценту успешно  одговори на изазове 
светске економске кризе. Показала се као изузетно витална са тенденцијом даљег 
напредовања и ширења на тржите региона. 
Кроз разговор и анализу акта о процени ризика, дефинисале су се следеће области које би 
биле предмет обуке. 
 
 Сировине 
 Циљ ове теме би био пре свега да се радници упознају са својтвима сировине, 
њеним техничким карактеристкама, складиштењем у циљу превенције и елиминисања 
потенцијланих незгода насталих непознавањем  својства сировна. 
 Пример: Полипропилен као основна сировина. Полипропилен је макромолекулски 
продукт полимеризације пропилена. Основне карактеристике, виша температура топљења и 
мања отпорност на ниже температуре захтевају посебне услове обраде у одговарајућој 
атмофери. Тржишту се испоручује у облику праха или гранула, (не растволрљиву у 
органскким растварачима, већ у ароматичним и хлорисаним уљоводоницима, и сл.) 
Технички параметри: понашање при сагоревању (температура сагоревања, концентрација 
кисеоника потребна за сагоревање), понашање у спољашним условима, складиштење, 
претовар и транспорт, микроклиматски услови, физиолошка сигурност са примерима и 
указивањем на потенцијлане проблеме....  
  
  Анализа технолошког процеса и дефинисање радних места 
 Циљ ове теме би био пре свега да се кроз анализу технолошког процеса дође до 
ефикасног система који сам по себи ствара услове за безбедан рад. 
 Технолошки процес производње производа од пластичних маса је комплексан процес 
састављен од више операција који захтева добру организованост. У оквиру тог потребно је 
спровести прецизну анализу, дефинисати потребна радна места, прилагодити их потребама 
и захтевима (Опис организације поризводње са дефинисаним извршиоцима, потребним 
квалификацијама, и сл.) . 
  



 Опрема за рад 
 Ова тема би се делимично спровела на основу Звонкових предавања и правилника о 
безбедности рада машина, као и на бази генералне поделе на: 
 Опрему за рад која подлеже периодицним прегледима и испитивањима 
  
 1. Екструдери 
 2. Машине за убризгавање 
 3. Млинови 
 4. Циркулари и сл. 
  
 Опрема за рад која не подлеже превентивим и периодичним прегледима и 
испитивањима 
 1. Уређаји за савијање цеви 
 2. Секачи 
 3. Бушилице 
 4. Пумпе 
 5. и сл.  
  
 Поступак процене и управљања ризиком  
 Циљ ове теме би био пре свега да се кроз разговор и анализу унутар циљне групе 
дефинишу основни фактори ризика, запослени упознају и оспособе се да управљају истим. 
          Поступак процене и управљања ризиком у оквиру ове циљне групе, спровео би се кроз 
системско евидентирање и процену свих фактора у процесу рада који могу узроковати 
настанак повреда на раду, обољења и оштећења здравља, као и утврђивање скупа мера за 
њихову превенцију. Анализом постојећег стања у оквиру циљне групе, кроз преглед 
постојеће регулативе, дефинисали бисмо степен, последице, вероватноће појава као и 
учесталост појава, њихове критеријуме као и границе дозвољених вредности установљених 
фактора. Резултат поређењем утврђених вредности са граничним, одређује даље активности 
у процесу контроле и управљања ризиком.   
  
  
 Препознавање листи опасности и штетности и процена ризика на радном месту и 
радној околини! 
 1. Физичке штетности - бука 
 2. Штетни утицај микроклиме 
 3. Хемијске штетности 
 4. Осветљеност простора 
 5. Псхилошко оптерећење стрес 
 6. Нефизилошки положај тела 
  
 Проблеми организације рада у производњи производа од пластичних маса и сл. 
  Суштина ове теме свела би се на организацију рада по сменама кроз дефинисање 
социлоског аспекта који би узео у обзир, услове рада, карактеристике микроклиме, интезите 
у раду, одговорност у примању и преносу информације (руководилац производње), као и 
ефекте социолошко-финасијске природе који су последица рада по сменама и рада ноћу! 
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ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ РАДУ У ИНДУСТРИЈИ ПЛАСТИКЕ  

Мр Александра Боричић, Висока техничка школа Ниш 
Биљана Милутиновић, Висока техничка школа Ниш 

 
 
          Циљ и исходи предавања 
          Да би се извршила процена ризика неопходно је стално и систематско евидентирање и 
процењивање свих опасности и штетности у процесу рада који могу узроковати настанак 
повреда на раду, обољења или оштећења здравља.   
          Циљ овог предавања је упознавање са законском регулативом која регулише област 
безбедности и здравља на раду и препознавање опасности и штетности којима су изложени 
запослени који раде у индустрији пластике, као први корак ка предлагању мера за 
смањивање ризика од повреда или професионалних обољења.  
          Кључне речи: Индустрија пластике, опасности, штетности, безбедност на раду. 
 

DANGERS AND HARMS IN PLASTICS INDUSTRY 
  
          AIMS AND OUTCOMES  
          To evaluate the risk it is necessary to continuously and systematic recording and assessment 
of all risks and hazards in the work process that can give rise to injuries, illness or damage to 
health.  
          The aim of this lecture is to introduce the legislation that regulates area of health and safety 
at work and recognizing he dangers and hazards they are exposed to employees who work in the 
plastics industry, as a first step toward proposing measures to reduce the risk of injury or 
occupational disease. 
          Key words: Plastics industry, the dangers, hazards, safety at work  
  

 
 

ЕФИКАСНО И БЕЗБЕДНО ЕКСТРУДИРАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ МАСА 
Томислав Маринковић , ВТШ Ниш 

 
          Циљ и исходи предавања  
          За успешно пословање неке фирме неопходно је познавање технолошког процеса  од 
стране свих запослених у мери која зависи од самог радног места.  Овo предавање има за 
циљ да упозна запослене са основним технолошким елементима у индустрији прераде 
пластичних маса екструдирањем и са превентивним мерама које су неопходне за смањење 
потенцијалних опасности у процесу. За успешан рад једне фирме поред безбедности опреме 
јако је важна  сигурност  и  исправност,  јер сваки њен застој дирекно утиче на резултате 
пословања.  
          Кључне речи: Пластичне масе, екструзија, превентивне мере, заштита.  
  
 
 
 
 



EFFECTIVE AND SAFE PLASTIC MASS EXSTRUSIONS 
 
          AIMS AND OUTCOMES  
         For a successful operation of a company it is necessary that all the employees are familiar 
with a technological process, to the extent depending on their position (job). This lecture aims at 
informing employees about the basic technological elements in the processing plastics extrusion 
industry and about the preventive measures necessary in order to reduce potential hazards in the 
process. Security and safety of the equipment are important factors that affect the safety of 
workers, the number of delays and failures in operation and therefore the results of company 
operation. 
         Key words: plastic masses, extrusion, preventive measures, protection  
  
 
  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА КАДРОВА У ПРЕДУЗЕЋУ 
Станиша Димитријевић, ВТШ Ниш 

 
          Циљ и исходи предавања  
          Циљ предавања је упознавање будућих инжењера машинства и металургије, који ће 
пројектовати, реализовати и контролисати процесе обраде метала пластичном 
деформацијом, са могућностима организовања радног времена, посебно рада у сменама и 
алтернативних облика радног времена, као и њихове законске регулативе. 
          Кључне речи: радно време, рад у сменама, ноћни рад,  кадрови, Закон о раду. 
  
   

HAZARDS AND HARMS IN PROCESSES OF PLASTIC DEFORMATION OF METALS 
 
          AIMS AND OUTCOMES 
          The aim of the lecture is to introduce future mechanical engineers and metallurgy, which will 
design, implement and control the processes of metal forming, with the possibility of organizing 
working hours, particularly shift work and alternative work hours, and their legislation. 
          Key words: working hours, shift work, night work, human resources, labor law. 
  
  

ФИЗИЧКИ УСЛОВИ РАДНЕ СРЕДИНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА РАДНИКЕ 
Виолета Стојановић, ВТШ Ниш 

  
          ЦИЉ И СВРХА ПРЕДАВАЊА 
          Индустрија за прераду пластике је једна од многобројних индустријских грана у којој би 
радници на својим радним местима могли бити изложени неповољним физичким условима. 
Такви услови директно могу угрозити здравље радника што има за последицу смањење 
радне способности, учесталост несрећа на раду, а самим тим и утицај на продуктивност 
рада.  
          У овом раду дат је преглед физичких услова радне средине, њихов утицај на раднике и 
указане су могуће мере заштите радника који су изложени њиховим прекомерним 
вредностима. 
          Кључне речи: физички услови радне средине, заштита. 
  
  



PHYSICAL CONDITIONS OF WORK ENVIRONMENT AND THEIR IMPACT ON WORKERS 
 
          AIMS AND OUTCOMES 
          There is a large number of industries in which workers at their work places exposed to 
adverse natural conditions. Such conditions can directly threaten the health of workers resulting in 
reduction of working capacity, frequency of accidents at work, and therefore the impact on 
productivity. 
          In this article we review the physical working conditions, their impact on workers and points 
out the possible measures to protect workers who are exposed to their excessive values. 
          Key words: physical working conditions, protection. 
 


