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ИЗВОРИ И ЗАШТИТА РАДНИКА ПРИ 
ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 



Плоча са знаковима на огради 
градилишта 

Сигурносни знаци дају 
информацију или упутства о 
заштити здравља при раду. 
Постављају се на висини која 
одговара линији гледања. 
Место постављања знака 
треба бити осветљено и добро 
видљиво. Радницима треба 
осигурати одговарајућа 
писана и усмена упутства о 
значењу сигурносних знакова.  



Заштитни шлем  Заштитне чизме  Варилачка рукавица  

Заштитне слушалице  Заштитне наочаре  

Сигнални прслук  

Заштитни појас  Сигурносно уже  Електроизолациона рукавица  



Положај машине при рушењу 

Ако се рушење обавља уз 
помоћ грађевинских машина, 
оне морају бити удаљене 
најмање за 1.5 пута од висине 
дела који се руши. 



Осигурање ископа разупирачима и 
оплатом 

Широки ископ терена 

Материјал не сме бити сложен близу руба да се са њим не би довела у опасност особа 
која се налази у рову. Приликом ручног ископа, земљу из рова треба одбацити на 
удаљеност од 50cm од руба ископа.  



Саобраћајни знак на 
градилишту 

Постављање даски за прелазе Ношење дугачких предмета 

Даске по којима се прелази, 
требају бити дебљине 
48mm, косо засечене на 
преклопу или спојене 
троугластом летвицом или 
спојене сучеоно да би се 
онемогућило запињање 
ногом при прелазу. 

Максимална брзина 
кретања 
транспортних  
возила на 
градилишту је 
10km/h а на 
прилазима 5km/h. 

Код ношења 
дугачких предмета 
треба подићи 
предњи крај увис и 
пазити да се не 
повреди неки радник 
који је у близини.  



Правилан захват терета Неправилан захват терета 

Терет се не сме нагло и изненадно спуштати јер то може проузроковати да терет буде 
изван радијуса дизалице. 
За све дизалице важе сигурносна правила: 
 не остављати терет да виси у ваздуху; 
 не подизати људе у сандуцима за терет; 
 после завршеног рада дизалицу растеретити, подићи куку у највиши положај и   
искључити све уређаје за управљање. 



Рад са двокраким 
мердевинама 

При  постављању 
једнокраких мердевина 
мора се водити рачуна о 
углу нагиба који мора 
бити максимално 70°. 



Елементи скеле 

1. заштитна ограда 
2. међуограда 
3. заштитни под 
4. челична цев 
5. коса цев 
6. носач пода 
7. дијагонално 

укрућење 
8. хоризонтално 

укрућење 
9. папучица 
10. папучица за 

подешавање 
нивелете  


