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ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ 
ИЗВОЂЕЊУ ВОДОВОДНИХ И 

КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА



Опасност од недовољне 
количине воде

Недовољан капацитет 
канализационих цеви

Нeстабилност вод. и канализ.
инсталација

Опасност од смрзавања 
воде у водовод. цевима

Опасност од корозије 
вод. и канализ. цеви

Опасност од тровања 
воде у водоводу
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Увод



Еколошка опасност 
од отпадних вода

Недовољна заптивност вод. 
и канализ. инстал.

Опасност од токсичних 
гасова из канализације

Опасност од отпадних 
вода

Опасности од пада 
у дубину

Опасност за сигурно 
кретање
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Опасности и штетности по живот и здравље при 
извођењу водоводних и канализационих инсталација



Пројекат  на основу извршеног прорачуна мора да 
предвиди одговарајућу количину воде за:

Пиће Одржавање хигијене

Прања возила Заштиту од пожара

Пројектом су дате  прописне 
димензије и нагиби 
канализационих инсталација 
и одвођење отпадних вода. 
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в

Мере за отклањање опасности при коришћењу уређаја и 
инсталација водовода и канализације



Водоводне и канализационе цеви се полажу у посебне ровове  на дубини која 
онемогућава оптерећења и механичка напрезања на цевима при кретању 

радника и возила изнад њих.
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Мере стабилности и заштите од механичких оштећења 
водоводних и канализационих инсталација 



Пуцање водоводне цеви 
услед замрзвања због 

неизолованости 

Изолација 
водоводних цеви

Врсте изолације 
водоводних цеви

Заштита од замрзавања 
унутрашњом изолацијом

Заштита од замрзавања 
спољашњом изолацијом
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Заштита водоводних инсталација од замрзавања



Изолација од замрзавања 
изолацијом унутар објекта

Заштита спољашњих канализационих 
цеви дубоким укопавањем и песком 

око цеви
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Заштита канализационих инсталација од замрзавања



Заштита од процуривања се врши избором одговарајућих стандардних цевовода од 
квалитетних материјала, квалитетним спојевима, професионалном монтажом и 
обавезним пробним испитивањем.
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Заштита водоводне и канализационе инсталације 
од процуривања 



Уређај за детекцију губитка воде из мреже
звуком и трагањем за пукотином специјалним

гасом

Снимање и преглед цеви, канала одвода 
микро камером

IC испитивање водоводних
система
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Детекција и проналажење пропуштања и лома вововодних цеви



Пример правилно обезбеђеног рова Пример необезбеђеног рова
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Мере заштите  при извођењу водоводно-канализационих 
радова



Пример непоштовања прописа при машинским земљаним радовима
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Неправилно извођење водоводно-канализационих радова
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Заштита главе

Шлем

Мере заштите радника при извођењу 
водоводно-канализационих  радова



Заштита очију и лица

Штитник за очи и лице

Наочари са бочном заштитом

Рукавице од природне 
или синтетичке гуме Кожне рукавице – обичне

Кожне рукавице са 
челичним заковицама 

или плочицама

Постављене кожне рукавице 
за рад на температури до -

5°Ц

Заштита руку
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Лична заштитна средства 



Заштита органа за дисање

Цевна маска за 
заштиту органа за 

дисање 

Респиратор
Маска за заштиту од 

штетних пара

Апарати са 
кисеоником

Цевна маска са 
капуљачом
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Лична заштитна средства 



Заштитa од пада у 
колекторима 

Опасач са упртачима

Опасач без упртача

Опасач за висинске 
радове

Ужад од јуте са 
карабињерима на 

крајевима 
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Лична заштитна средства 



Заштита од удара електричне енергије

Електроизолациона 
простирка,

Рукавице од 
електроизолационог 

материјала 

Електроизолациона обућа 

Заштита од пада
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Лична заштитна средства 
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Не поштовањем свих ових прописа дошло би 
до угрожавања безбедности људи и до 
несагледивих последица по њихово здравље, 
зато треба бити ригорозан у њиховој примени.

Сваки рад на градилишту мора бити у складу са 
важећим законима и прописима из других 
области (закон о раду, здравству, саобраћају, 
прописи о електричним инсталацијама, штетним 
и опасним материјама) и техничком 
документацијом. 

Закључак 


