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Министарство рада и социјалне политике
донело је 2005. године Закон о безбедности и 
здрављу на раду ( Сл.гл. РС 101/05). 

http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/bezbe-dnost-i-
zdravlje-na-radu

Закон промовише принцип превенције 
професионалних ризика на радном месту и 
регулише обавезе послодавца да донесе Акт 
о процени ризика.

Циљ је смањење повреда на раду, 
професионалних болести и болести у вези са 
радом.

28.април – Међународни дан безбедности и 
здравља на раду
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Закон о безбедности и здрављу на раду



СТАТИСТИКА
Међународна организација рада (ILO): 
број повреда на раду, у области 
транспортно – претоварно -складишних  
процеса креће се око 30% од укупног 
броја повреда у привреди.

У ЕУ, на 100.000 запослених у 
транспорту, складиштењу и 
комуникацијама, годишње смртно 
страда 12 радника, а око 6.000 задобије 
телесне повреде и одсуствује са посла 
више од три дана.
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Безбедност претоварнo-транспортних процеса
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Безбедност претоварно транспортних 
процеса је резултат карактеристика робе
којом се манипулише и последица
примењене технологије и начина 
реализације претоварних процеса.

Фактори који доводе до повреда на раду и 
великих материјалних штета: 

 непридржавање предвиђених процедура, 

 лоша организација, управљање и контрола 

 немарности и слабе обучености 
запосленог особља.



Процеси базирани на ручној 
технологији ризичнији су од 
процеса који су механизовани или 
аутоматизовани. 

При потпуној аутоматизованости 
ових процеса до грешака долази 
много ређе, а када до незгоде и 
дође последице се углавном 
огледају само кроз материјалну 
штету без повреда радника. 
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Опасности и мере заштите при руковању 
претоварном механизацијом



Industrial truck association: у САД се при 
раду са виљушкарима, сваке године, 
деси преко 80 смртних случајева, око 
35.000 озбиљних незгода и преко 60.000 
мањих незгода у којима је повређено 
близу 20.000 радника. 

National Traumatic Occupational 
Fatalities (NTOF): 1530 радника је 
погинуло у незгодама са виљушкарима 
у периоду између 1980. и 2001.године.
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Виљушкари



Виљушкари су ризична средства 
због специфичног окружења у 
којима се они крећу

Виљушкар се не може брзо 
зауставити обзиром да је тежина 
виљушкара готово двоструко већа 
од тежине аутомобила. 
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Опасности при раду са виљушкарима



Незгоде су последице 
превртања виљушкара или 
различитих судара
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Узроци незгода при раду са виљушкарима 



 26% незгода: преношење терета преко 
границе носивости што доводи до 
превртања, 

 18% сударом пешака или запослених са 
виљушкаром приликом транспорта 
терета,

 14% падом терета са захватног органа, 

 14% захватањем помоћних радника 
заједно са теретом, 

цц
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 7% непажњом виљушкаристе у раду 
по рампама и манипулативним 
површинама, 

 7% ради губљења функционалних 
способности виљушкара након 
оправки, 

 7% због неподесног извођења 
операција руковања виљушкаром, 

 3% због губљења контроле над 
виљушкаром,

 4% због осталих неправилности 
употребе виљушкара.
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Високо подигнути терет

Тежи терет од носивости Ход испод виљушкара
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Шта се не сме чинити са виљушкаром?



Већина несрећа насталих управљањем виљушкаром, 
могу се спречити правилном обуком.
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Дизалице



СТАТИСТИКА

У САД је у употреби око 96.000 дизалица и 
кранова свих врста. Годишње у незгодама са 
крановима погине близу 80 радника.

У периоду од 01.01.1997 до 
31.12.1999 oд забележених 158 
случајева, чак 115 (73 %) је у вези 
са аутодизалицама, 16% je у вези са 
мосним дизалицама, док су остале 
(порталне, торањске, бродске...) 
много мање присутне у незгодама.

Незгоде  са дизалицама
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Већина незгода са фаталним 
последицима (87%) је у вези са 
радницима који раде у радној области 
дизалице, док се остатак односи на 
руковаоце.

У 90% незгода у вези са ауто-
дизалицама кривац је руковалац што 
оправдава захтев да руковаоци морају 
поседовати лиценцу за обављање свог 
посла. 
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Механичке

Пожар и експлозијeИспадање -расипање 
терета

Терет, окачен на 
дизалици 16

Опасности при раду са дизалицама



На претоварној механизацији би требало да се врше превентивни и периодични
прегледи и испитивања.
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Прегледи



Према подацима Mine Safety and Health administration, у периоду од 2004. до 2010. године 
21 рудар је изгубио живот у незгодама који су у вези са тракастим транспортерима.Зато 
је неопходно применити разне сигурносне уређаје (код тракастих транспортера то су    
сигурносни прекидачи,  сензори,  монитори   брзине  траке ...). 
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Претоварна средства са континуалним дејством



Закључак
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Безбедносне мере претовара и 
унутрашњег транспорта, морају се 
стално усавршавати и надограђивати 
упоредо са развојем  технолошких 
процеса и опреме и уређаја који се у 
њима  користе. 

Сви на радном месту су одговорни за 
безбедност и здравље! То није ствар 
појединца!

SAFE правила:
S pot the hazard (Уочити опасан подухват)
A ssess the risk (Проценити ризик)
F ix the problem (Решити проблем)
E valuate results (Проценити резултате)
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