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МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ 
РУКОВАЊУ АЛАТИМА ЗА ОБРАДУ 
ПРОБИЈАЊЕМ И ПРОСЕЦАЊЕМ 



Увод 

Значај безбедности и здравља на раду се сагледава са 
хуманог социјалног и економског становништва.  
Улога безбедности и заштита на раду одређена је 
њеним циљем и обимом права и обавеза послодавца и 
радника. 



Пробијање 

Пробијање је поступак обраде метала за 
израду делова од лима различитих 
димензија. 



Просецање 

Просецање је технологија обрада метала која 
служи за обраду-израду делова од лима 
различитих делова. 



Алати за пробијање и просецање 

Подела алата се може вршити на разне начине. 
Основна подела је на алате са вођењем и алата без 
вођења. 



Индетификовање опасности и штетности и избор превентивних 
мера  

Опасност  је све оно што може изазвати потенцијалну 
штету. Штетност делује у дужем временском 
интервалу, а значај деловања штетности се примећује 
после одређеног временског интервала. 
Основна превентивна мера је правилно оспособљавање 
и обука запосленог за безбедан и здрав рад и комплетно 
упознавање са технолошким процесом обраде на 
машинама за пробијање и просецање (углавном су то 
пресе). 



Утврђивање опасности  и  груписање 

Опасности које могу угрозити безбедност и 
здравље приликом рада на преси, односно при 
операцији пробијања и просецања могу се 
поделити на следећи начин:  

 Механичке опасности; 

 Опасности које се јављају на радном месту; 

 Опасности које се појављују коришћењем 
електичне енергије. 



 Мере за отклањање, смањење опасности и штетности  

Мере за отклањање, смањење и спречавање 
ризика приликом обављања радних операција на 
пресама за пробијање и просецање своде се на 
следеће. При раду обавезно користити заштитне 
наочаре са провидним стаклом, затим обавезно 
редовно одржавање и чишћење подова, итд... 



 Акт о процени ризика при пробијању и просецању 

Opasnosti i štetnosti DA  NE 

1.Mehaničke opasnosti 
opreme za rad 

2.Opasnosti na radnom 
mestu 

3.Opasnosti pri korišćenju 
električne energije 

Превентивне мере: 
 Постављање механичке заштите стезне 
главе врата и покретног провидног 
штитника на радном столу,  
Обавезно при раду обавезно коришћење 
заштитнох наочара са провидним 
стаклом. 
Заштита од индиректног напона, додира 
на електричној инсталацији и опреме за 
рад обезбедити исправне прикључнице 
и продужне каблове. 

Акт о процени ризика јесте акт који 
садржи опис процеса рада са проценом 
ризика од повреда и/или оштећења 
здравља на радном месту у радној околини 
и мере за отклањање или смањивање 
ризика у циљу побољшања безбедности и 
здравља на раду. 



Закључак 

Правилно препознавање опасности и штетности, 
процена ризика у технолошком процесу, мере 
заштите и безбедности су основа у успостављању 
система којим се остварују безбедни и здрави 
услови а који у највећој могућој мери обезбеђују 
смањење повреда на раду. 


