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МЕРЕ СИГУРНОСТИ И ЗАШТИТЕ РАДНИКА  
ПРИ ИЗГРАДЊИ И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ 



ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
 Указати на технички пројекат посебно заштићеног 

објекта на примеру мерно регулационе станице - МРС  
 Значај обавезе поштовања процедура и прописа 
 
 Упознатвање са мерама безбедности и заштите при 

изградњи и експлоатацији МРС, 
 Смањење ризика по радника одржавања МРС.  
 Студент треба да препозна опасности и штетности на 

радном месту и уме да примени мере заштите. 
 



Опасности и штетности при раду 
са опремом и инсталацијама у 

МРС  

 Опасност је околност или стање које може угрозити 
здравље или изазвати повреду запосленог услед 
које постоји вероватноћа настанка повреде, 
обољења или оштећења здравља запосленог.  

 
 При раду МРС, највећа опасност прети од експлозија 

и пожара 



 Зависно од степена опасности избијања и ширења 
пожара и експлозија, зоне опасности се деле на: 
 Зону опасности 0 – је простор у коме је трајно 

присутна експлозивна смеша запаљивог гаса и 
ваздуха; 

 Зону опасности 1 – простор у коме се могу појавити 
запаљиве смеше ваздуха и гаса; 

 Зону опасности 2 - простор у коме се могу појавити 
запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса, али 
само у ненормалним условима рада.  

Опасности и штетности при раду 
са опремом и инсталацијама у 

МРС  



Графички приказ зона опасности 
МРС – секундарни извор опасности  



ОБЈЕКАТ  И ИНСТАЛАЦИЈА МЕРНО-
РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС)  
ЗА БЕЗБЕДАН И СИСГУРАН РАД 

Мерно-регулациона станица (МРС) 



Правила пројектовања и извођења 
МРС у циљу безбедности на раду 

жичана ограда 
врата 

проветравање 

ПП шахт 



Упозорења на огради 



Сигурносна опрема уграђена у МРС  
(вентил сигурности, регулатор притиска,  

блокадни вентил, одоризатор гаса) 



ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КАО МЕРЕ 
СИГУРНОСТИ 

 Извођач, односно инвеститор, мора да комплетира сву 
документацију неопходну да би се извршио технички 
пријем МРС. 

 Са аспекта безбедности и здравља радника, један од 
најважнијих предуслова јесте да радник који буде вршио 
спајање (заваривање) цеви буде оспособљен за тај посао, 
односно да је атестирани заваривач за електролучно 
заваривање. 

 Након завршене монтаже, МРС се мора испитати на 
чврстоћу и заптивеност.  

 Техничким условима се мора предвидети и утврђивање 
сигурности гасне инсталације.  



МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И МЕРЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПРАВИЛНО 

ЕКСПЛОАТИСАЊЕ МРС 
 Радници који изводе радове по овом пројекту морају бити 

упознати са потребним мерама које морају предузети 
ради личне заштите у процесу рада. 

 Са мерама заштите на раду радника треба да упознају 
одговарајуће службе њиховог предузећа. За примену 
мера заштите у процесу рада одговорни су руководилац 
радова и сам радник.  

 Радник мора бити снабдевен одговарајућим средствима 
личне заштите и личном заштитном опремом.  

 Руководилац радова и радници морају бити обучени за 
пружање прве помоћи раднику кога је задесила несрећа 



МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И МЕРЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПРАВИЛНО 

ЕКСПЛОАТИСАЊЕ МРС 

 При појави пожара треба поступити на следећи 
начин: 
 Уклонити свако лице које није активно ангажовано у 

борби са ватром, 
 Затворити довод и одвод гаса (затварањем ПП 

вентила испред и иза места пожара) 
 Употребити апарате за гашење пожара, 
 Ватром захваћену електро опрему не гасити водом 

већ само CO2 или сувим прахом. 
 



У току експлоатације гасне инсталације, 
мора се придржавати следећег: 

 Инсталацијом могу руковати само само обучена и овлашћена 
лица. Инсталација се може једино користити у сврху за коју је 
намењена, односно за природни гас, и на њу се могу 
прикључити уређаји који су искључиво грађени за природни гас. 

 Руковалац гасног постројења води књигу рада у коју треба 
уносити следеће податке: 
 Радни притисак и температуру, 
 Концентрацију гаса (мерену детектором гаса) у свим 

објектима у којима се налази гасна инсталација. 
 Потребно је обезбедити сталну контролу над функционисањем 

инсталација и уређаја, као и потребне мере за заштиту од свих 
врста оштећења. 

 



У току експлоатације гасне инсталације, 
мора се придржавати следећег: 

 У ограђеном простору, на којем је смештена котларница, треба 
предузети потребне превентивне мере за спречавање, као и 
умањење последица евентуалног пожара, тако што ће се 
одстранити сав запаљиви материјал, као и обезбедити приступ, 
ради интервенције. 

 Ватрогасна опрема мора бити увек у приправности за дејство и 
у том циљу треба је заштити од евентуалних оштећења, а 
нарочито од пожара и експлозије. 

 Корисник гасне инсталације дужан је да на свакој страни 
заштитне ограде, односно на улазним вратима објекта, истакне 
табле упозорења од гаса и то: 

УПОЗОРЕЊЕ О СТРОГОЈ ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА 

ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА И ЗАБРАЊЕНОМ ПУШЕЊУ 

 



ЗАКЉУЧАК 
 Главним машинским пројектом мерно-регулационе станице 

предвиђају се сви неопходни елемнти за безбедно и сигурно 
превођење природног гаса из градске дистрибутивне мреже 
у секундарну мрежу којом гас долази до потрошча. Зато је 
важно да се пројектом добро прорачуна потребна арматура и 
опрема како би се обезбедиле сигурносно превентивне мере 
у заштити од експлозије и пожара. Сигурносна опрема и 
предвиђена упутства и процедуре обезбеђују да радно место 
радника унутар МРС буде безбедно. 

 Веома је важно да радник који рукује инсталацијом буде 
оспособљен за те послове и да разуме ризике који се могу 
догодити. 



ЗАКЉУЧАК 
 Како је МРС објакат који задовољава безбедосне 

услове, за правилну експлоатацију важна је 
едукација радника која се огледа у томе да радник: 
 Потпуно познаје инсталације и целокупну опрему; 
 Правилно одржава инсталације сходно техничком 

упутству; 
 Познаје и спроводи мере безбедности и сигурности 

на раду 
 Познаје опасности и штетности које постоје при раду 

са гасном опремом и зна како да реагује како би 
смањио ризик по радно место и радну средину; 

 Поштује мере правилног обезбеђивања објекта МРС. 
 



ЗАКЉУЧАК 
 Безбедност и здраље на раду морају бити приоритети у 

раду сваког предузећа јер се на тај начин остварује 
заштита радника, чиме радник остварује своје право и 
обавезу на рад. Постојањем јасно дефинисаних техничких 
прописа и процедура, као и нормативних докумената 
унутар самог предузећа, дефинише се безбедно окружење 
за извршавање радних обавеза запослених у предузећу.  

 Ако сваки радник разуме одговорности које носи његов 
посао, онда ће у потпуности спроводити техничке прописе 
и упутства/процедуре. На тај начин у МРС биће смањени 
потенцијални ризици по безбедност радика, али и по саму 
околину. 
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