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ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ НА 
ВИСИНАМА, ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА 

ГРАЂЕВИНСКИМ СКЕЛАМА  



Начин настанка повреда у 
грађевинарству 

Проценат тешких 
повреда 

- падови радника с висине 56% 

- ударци 10% 

- струја 5% 

- падајући предмети 4% 

- од грађ. машина 3% 

- токсичност 1% 

Грађевинарство се дуги низ година налази међу привредним гранама са највећим 
бројем повреда, поготово оних са најтежим последицама. Гледајући све делатности, 
вишегодишњи просек броја смртних повреда на раду у Србији исти је у просеку 
као и у ЕУ (3,3 на 100.000 запослених). У истом раздобљу број пријављених 
повреда на раду код нас се кретао око 17 на 1.000 запослених, а у ЕУ је био готово 
три пута већи.  



Највећи број тешких несрећа на раду које се догоде, по статистичким подацима, 
настао је при раду радника на висинама. При извођењу радова на крововима, или на 
другим местима где није могуће трајно извести заштитне ограде, радници се од пада 
морају осигурати коришћењем заштитних појасева и ужади или помоћу 
одговарајућих прихватних скела.  



Радне скеле 

Радном скелом, сматра се привремена, помоћна конструкција која носи радну 
платформу, радни под, степениште или други прилаз на коме се на висини 3,0m и 
већој од подлоге, обавља рад и кретање радника, ручни пренос или ручни превоз 
опреме, алата и грађевинског материјала.  



Висеће скеле 

Висеће скеле при извођењу грађевинских радова користе се само као радне скеле, 
изузев у посебним случајевима, кад се могу користити као заштитне скеле. Најчешће 
се користе на одржавању и оправкама фасада високих објекта, при изради дубоких 
шахтова водозахватних грађевина на хидрограђевинским објектима, и другим 
високим објектима, на којима постоје делови или површине неприступачне или 
тешко доступне са унутрашње стране. 



Скеле на лествама 

За лакше граñевинске радове на одржавању и оправкама објеката (малтерисање, 
кречење и други слични радови) са употребом малих количина материјала, могу се 
користити скеле на лествама. Лестве за ношење радног пода (скеле морају бити 
израñене од здравог дрвета и имати добро учвршћене односно усаñене пречке од 
тврдог дрвета осигуране гвозденим затегама које чврсто везују обе стране лестава. 
Настављање лестава врши се само помоћу преклопа дужине најмање 150 цм, који 
је осигуран чврстим затегама.  



Носећа скела 

Носећом скелом, сматра се привремена помоћна конструкција чија је намена да 
пренесе на подлогу оптерећење од градилишног саобраћаја, уређаја, опреме, 
инсталација, материјала, привременог објекта или тежину дела конструкције, који је 
у изради (свеж бетон у оплати, челична или бетонска конструкција у монтажи и сл.), 
док конструкција не постане способна да пренесе оптерећење на сопствене трајне 
ослонце (зидови зграде, стубови моста и сл.). 



Закључак 

Заједнички циљ система заштите и безбедности на раду  је, поред  спречавања 
настанка повреда на раду и професионалних болести, спречавање настанка 
несрећних случајева и непредвиђених акцидената.  


