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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
Ова публикација, означена као Књига 1 – Општи део, садржи неке теме 

из безбедности и здравља на раду (БЗР) у оквиру широког спектра техничких 
дисциплина.  

Садржај књиге намењен је студентима основних струковних студија 
техничке струке и представља подршку активностима које Висока техничка 
школа струковних студија из Ниша обавља у склопу међународног пројекта 
Европске Уније TEMPUS - JPHES 158781 под називом “Occupational safety and 
health – degree curricula and lifelong learning” односно „Безбедност и здравље на 
раду – образовни програми и доживотно учење“ и одвија се од 2010. до 2012. 
године.  

Циљ књиге је да побољша свест и знања о ризику на раду и консолидује, 
прошири и продуби знања из безбедности и здрављу на раду код студената 
струковних студија како би што спремнији одговорили савременим захтевима 
тржишта рада које захтева широки спектар знања и компетенција. 

У оквиру ове књиге представљени су потенцијални проблеми који се 
јављају, као и мере безбедности које се спроводе, при руковању и транспорту 
опасних материја, претовару и манипулацији теретом,  при раду са машинама и 
алатима у поступцима обраде  пластичним деформисањем, као и раду неким 
неконвенционалним поступцима обраде. Такође су обрађени проблеми изазвани 
присуством неконтролисаног статичког електрицитета у радном окружењу и 
проблеми при извођењу грађевинских радова са  датим мерама заштите на раду.  

Настојало се да излагања буду приступачна што ширем кругу читалаца и 
надамо се да ће материја коју ова књига обухвата корисно послужити свима који 
имају интересовања у вези БЗР. 

Захваљујем се ауторима радова на преданом раду и труду, као и свима 
који су корисним примедбама и сугестијама допринели подизању квалитета ове 
публикације. Унапред се захваљујемо свим читаоцима који ће, исправкама 
евентуалних нејасноћа или сугестијама било које врсте, допринети унапређењу 
квалитета наредних издања.  

 
 
 
 

Ниш, јануар 2011. год.                                           др Дејан Благојевић 
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ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

  
Божо Николић, Матија Сокола, Весна Петровић, Душан Гавански, Бранислав Сантрач, 

Неда Јоцић, ВТШ Нови Сад 
  

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ предавања је да упозна студенте струковних студија са основним законским 

регулативама у вези безбедности и здравља на раду (БЗР) у Републици Србији - Законом 
о безбедности и здрављу на раду из 2005. године и неколико Правилника. Представљени 
су Акт о процени ризика, процедура процене ризика, прегледи и испитивања опреме за 
рад и испитивања услова радне околине. Исход је познавање кључног садржаја законских 
прописа из ове области, и стицање основних знања о процени ризика.  

Кључне речи: Закон о БЗР, правилници. 
  

FUNDAMENTALS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN 
REPUBLIC OF SERBIA 

  
AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to familiarise the vocational students with the basic legal 

regulations on occupational safety and health in Serbia - The Law on health and safety at work  
from 2005 and several Regulations. The Act on risk assessments, a procedure of risk 
assessment, examination and testing of the work equipment and examination of work 
environment conditions are presented. The outcome is the students' awareness on the key 
content of the Law and regulations in this area and acquisition of the basic knowledge of the 
risk assessment. 

Key words: Law on OHS, regulations.  
 
1. УВОД  
1.1. Историјат Заштите на раду 
Безбедност и здравље на раду је веома значајан сегмент рада код сваког 

послодавца, без обзира на врсту делатности. Развојни пут терминологије заштите 
на раду трасиран је средином XX века усвајањем термина хигијенско-техничка 
заштита (ХТЗ). Термин ХТЗ уграђен је у тадашње прописе и представљао је само 
један део мултидисциплинарне области која се зове заштита на раду. После 
доношења Основног закона о заштити на раду 1965. године почиње да се упо-
требљава нови термин – заштита на раду. Следећи Закон о заштити на раду 
донесен је 1978. године, а трећи 1991. године, са изменама и допунама 1993. и 
1998. године. Закон о заштити на раду био је усмерен на заштиту радника, што 
значи да се бавио последицама, а не узроцима настанка повреда радника. 
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1.2. Закон о безбедности и здрављу на раду из 2005 
На основу Резолуције о безбедности, хигијени и здрављу на раду Савета 

Европске заједнице, јуна 1989. донета је и Директива Савета ЕЕС 89/391/ЕЕС, о 
увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља на раду. Ова 
Директива општег карактера односи се на све гране делатности и предвиђа да 
свака држава има могућност да прилагоди препоруке и методологије процене 
ризика националним законодавствима. Директива дефинише одговорности по-
слодавца и афирмише развијање културе превенције 1,2.  

Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији заснован је на 
тој Директиви и у складу са њом прво је новембра 2005. године донет Закон о 
безбедности и здрављу на раду 3 којим се промовише принцип превенције 
професионалних ризика на радном месту и регулише обавеза послодавца да 
донесе Акт о процени ризика у писменој форми, а све у циљу смањења повреда 
на раду, професионалних болести и болести у вези са радом 1-3.  

Овај Закон је системски, а не специјалистички, и прати друге системске 
законе, као што су: Закон о раду, Закон о предузећима, Закон о приватним преду-
зетницима и Закон о пензијском и инвалидском осигурању. Закон о БЗР не 
обухвата само заштиту на раду, него и заштиту здравља, социјалну заштиту, а 
пре свега се заснива на принципу превентиве и одговорности у циљу стварања 
услова за обављање радних активности на безбедном и здравом радном месту. 
Сада је тежиште деловања свих учесника у овој области усмерено на дешавања 
пре, а не након настанка повреда на раду, обољења или оштећења здравља 
радника 1,2,4.  

 
2. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ 
РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ   
На основу члана 13. став 4. Закона о БЗР, донет је Правилник о начину и 

поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 5, најзначајнији 
подзаконски пропис. На Правилнику се заснива систем превенције промовисан 
Законом 3 и њиме се ближе уређује начин и поступак процене ризика од 
настанка повреде на раду или обољења запосленог на радном месту и у радној 
околини, као и начин и мере за њихово отклањање. 

Један од најзначајнијих задатака је да се по завршетку процеса процене 
ризика донесе и сачини Акт о процени ризика на радном месту. Акт представља 
основни документ у области БЗР, који морају да поштују и послодавац и сви 
запослени како би се дошло до крајњег резултата – високог нивоа безбедности и 
здравља на раду. Без обзира које је правно лице (велика, мала или средња преду-
зећа) у питању, Акт о процени ризика мора да садржи све елементе дефинисане 
чл. 3 Правилника:  

 општи подаци о послодавцу; 
 опис: технолошког и радног процеса, средстава за рад и средстава и 
опреме за личну заштиту на раду; 

 снимање организације рада; 
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 препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и 
у радној околини; 

 процењивање ризика у односу на опасности и штетности; 
 утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање 
ризика и 

 закључак. 

Ових седам корака је детаљније дефинисано у Правилнику 5 и у 6. 
Правилник не прописује методу за процену ризика - избор методе је остављен 
послодавцу и/или његовом стручном тиму за процену ризика.   

 

 2.1. Поступак доношења Акта о процени ризика 
Према чл. 17. и 18. Правилника, послодавац доноси одлуку о покретању 

поступка процене ризика на радном месту и у радној околини и одређује једно 
или више одговорних лица за спровођење поступка процене ризика.  

Кога све послодавац може да одреди као одговорно лице за спровођење 
поступка процене ризика? У пракси послодавац најчешће одређује лице из реда 
својих запослених, које мора имати положен стручни испит о теоретској и прак-
тичној оспособљености за обављање послова из области безбедности и здравља 
на раду. Уколико послодавац нема такво лице или не жели да одреди своје лице 
за овај посао, послодавац ангажује правно лице или предузетника са лиценцом у 
области БЗР. Трећа могућност је најређа - да се формира комбиновани тим, 
односно да одговорно лице за спровођење поступка процена ризика буде и један 
запослени код послодавца и запослени код правног лица – предузетника, с тим да 
обоје морају имати положен одговарајући стручни испит. 

За доношење квалитетног Акта, поготово код средњих и већих предузећа 
у којима је производни процес комплексан, потребно је ангажовати тим стручња-
ка за процену ризика, који ће свеобухватно и ефикасно извршити свој задатак. У 
саставу мултидисциплинарног тима могу да буду: лице за безбедност и здравље 
на раду, стручњаци техничке струке, специјалиста медицине рада, руководилац, 
запослени, стручњаци за физичке и хемијске штетности и стручњаци из области 
хуманистичких наука. Најважније је да су та лица компетентна за анализу техно-
лошког и радног процеса, тј, да познају карактеристике, опасности, штетности и 
напоре који се препознају на радном месту на ком се процена ризика врши. 
Квалитет спроведене процене ризика на радном месту и у радној околини не 
зависи од броја укључених стручњака/процењивача већ искључиво зависи од 
њихове компетентности. Компетентност укључених стручњака није довољан 
услов за квалитетну процену ризика, него је потребна и сарадња свих актера 
процене ризика да би она била успешна. У Србији најчешће долази до проблема 
у међусобној сарадњи појединих процењивача, јер се често при овом послу 
формирају радне групе а не тимови 7. 

У многим већим и средњим предузећима, шароликост радних задатака и 
комплексност технолошког процеса превазилазе експертизу једног процењивача. 
Стога је изузетно важно да се састави компетентан мултидисциплинаран тим за 
процену ризика, како би резултирајући Акт о процени ризика био валидан.  
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Такође, за успешно спровођење поступака процене ризика неопходних за 
доношење Акта, који ће испуњавати све захтеве предвиђене Правилником, 
потребан је добар методолошки приступ.  

 
2.2. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном 

месту и у радној околини  
Опасност и/или штетност на радном месту и у радној околини можемо 

дефинисати као "све потенцијалне факторе на радном месту и у радној околини 
који могу произвести повреду на раду или оштећење здравља запосленог". Ради 
тога, законом је изведена дефиниција "опасност јесте околност или стање које 
може угрозити здравље и изазвати повреду запосленог" 3,7.  

Ово је, према Правилнику 5, четврти елемент који Акт о процени 
ризика мора да садржи, као и други корак (од пет) поступка процене ризика 8. 
Идентификација опасности се сматра најважнијим кораком, јер опасност и 
штетност која се не идентификује неће моћи бити процењена, а затим и 
контролисана. Стога је изузетно важно да се идентификација опасности и штет-
ности спроведе свеобухватно. Идентификација опасности је један од најзахтев-
нијих задатака јер од процењивача ризика изискује компетентност, добро позна-
вање технолошког или радног процеса, као и карактеристика опасности и/или 
штетности које настају на радним местима. Најбољи резултати се постижу када 
се идентификација спроведе у сарадњи са свим запосленима који могу бити 
изложени – радници који раде на датом радном месту, који се бар повремено 
налазе у близини датог радног места, одржаваоци, груповође, пословође, шефови 
погона, итд. 

Након врло детаљне анализе радног процеса и услова рада на радном 
месту неопходно је саставити листу опасности и штетности. Према чл. 8. и 9. 
Правилника 5, 39 опасности и штетности се, у зависности од њихове врсте и 
природе, групишу у седам група, датих у Прилогу овог предавања.  
 

2.3. Процена ризика  
Процена ризика је истраживачки стручни процес мултидисциплинарног 

карактера којим се остварује повишење нивоа безбедности на радном месту. 
Према препорукама HSE и OSHA [8,9] дефинишe се пет корака процене ризика: 

1. препознавање опасности и штетности; 
2. утврђивање опасности и штетности (утврђивање шта, зашто и како 
може да се нешто догоди; ко и како може бити повређен); 

3. процена (евалуација) ризика, одлучивање да ли су постојеће мере 
адекватне и анализа могућих додатних мера; 

4. евидентирање постојећих стања и мера, као и могућих додатних мера и  
5. поновна процена ризика након примењених додатних мера. 

 
Прва процена ризика представља полазну основу за управљање ризиком, 

односно за одређивање ефективних превентивних и корективних управљачких 
мера. Управљање ризиком може да се подели у две фазе: 

 примена превентивних и корективних мера током процене ризика; 
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 континуална/периодична провера стања и примењених мера ради 
одржавања преосталог ризика на жељеном – прихватљивом нивоу 

 
 2.4. Мере за смањење нивоа ризика 

Хијерархија превентивних и корективних мера за управљање ризиком, 
приказана на слици 1, препознаје пет основних типова мера, класификованих у 
две групе [2]: 

Безбедан дизајн радног места: 
 елиминација - редизајнирање радног процеса или радног места, што 
понекад може бити једноставно а понекад и немогуће. 

 замена - замена високоризичних материјала и/или опреме за рад 
материјалима/опремом мањег ризика - спречава се излагање потен-
цијалној опасности и штетности. 

 инжењерско управљање - мере које мењају начин на који радник 
долази у контакт са потенцијалним опасностима и штетностима. 

Безбедан радник на радном месту: 
 административно управљање - увођење организације рада која смањује 
ризик; ризицима се управља процедурама, упутствима и натписима 
упозорења. Ово је неопходно и када су мере безбедног дизајна радног 
места већ примењене. 

 лична заштитна средства - увођење потребних ЛЗС и замена посто-
јећих ефикаснијима. 

 

 
Слика 1. Хијерархија мера за управљање ризиком [9]  

 
У многим случајевима је најоптималније/најефикасније користити комби-

нацију претходно наведених типова превентивних и корективних мера. Прво се 
разматра примена превентивних и корективних мера на највеће ризике, али 
истовремено треба узети у обзир и утицај истих тих мера на ризике нижег 
приоритета. Мере које ефикасно смањују неколико појединачних ризика треба 
применити што пре. 

Понекад је потребно установити привремене мере, зато што брза примена 
најефикаснијих мера није техничко-финансијски могућа. 
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Мере административног управљања и коришћење ЛЗС морају да размо-
тре запослене – њихову теоријску и практичну оспособљеност за безбедан рад, 
искуство на таквом и сличним радним местима, одговорност према раду и 
одговорност према безбедном раду. 

Веома важан аспект је тај да ли је радно место мобилно/покретно, тј. 
локација извођења радних активности. Ако јесте, неопходно је стално водити 
рачуна о ризицима и примењивати континуално управљање ризиком, што подра-
зумева непрекидан процес планирања, анализе, праћења и унапређивања нивоа 
безбедности. Стратегија управљања ризиком се мора усклађивати са развојним 
плановима предузећа, а има за циљ смањивање, преношење, прихватање и избе-
гавање како постојећих тако и будућих ризика. 

На процес управљања ризицима, између осталог утичу : 
 стратегија управљања ризиком;  
 развој предузећа и промене технолошког процеса; 
 оспособљавање радника за безбедан рад; 
 анализа трошкова. 
 
3. ПЕРИОДИЧНИ И ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ И 
ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД 

3.1. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и 
испитивања услова радне околине 

На основу члана 15. став 2. Закона о БЗР [3], министар рада, запошљавања 
и социјалне политике донео је Правилник о поступку прегледа и испитивања 
опреме за рад и испитивање услова радне околине [10], који дефинише основе 
прегледа и испитивања опреме за рад. 

Под опремом за рад, према усвојеној дефиницији у чл.4 Закона, подразу-
мевају се машине, уређаји, постројења, инсталације, алати и слично, који се ко-
ристе у процесу рада. 

У овом предавању дају се одговори на следећа питања:  

Које врсте прегледа и испитивања опреме за рад постоје ? 
На опреми за рад врше се превентивни и периодични прегледи и испи-

тивања опреме за рад. Циљ је проверавање и утврђивање да ли су на опреми за 
рад, која се користи у процесу рада, примењене мере безбедности и здравља на 
раду утврђене прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким 
прописима, стандардима и упутствима произвођача. 

Која опрема за рад подлеже прегледу и испитивању ? 
Опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и 

испитивањима, у смислу законске регулативе је: 
- Дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено 
постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,3 тона и више, 
на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење 
терета помоћу челичног и другог ужета, ланца, хидраулике и др. 

- Регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван 
њега, везане за шине или која има на неки други начин аутоматски 
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регулисане позиције) која служи за уношење у регал и узимање из 
регала палета или материјала. 

- Подизна платформа на механизовани погон која, помоћу уграђене 
платформе или корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради 
обављања радних операција. 

- Висећа скела, фасадни, теретни и путнички лифт (изузев лифтова у 
стамбеним зградама) на механизовани погон, који на вертикалним 
површинама зграда, на фасадама зграда, градилишта и у објектима 
намењеним за радне и помоћне просторије служе за дизање и 
спуштање запослених и материјала. 

- Самоходно возило на механизовани погон које се користи за унут-
рашњи транспорт – вучу, потискивање, дизање, спуштање и преноше-
ње терета. 

- Преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон, за сечење, пресо-
вање, савијање и извлачење материјала, а у који се материјал за обраду 
улаже и вади ручно. 

- Опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, 
на механизовани погон, која је постављена на темеље, у коју се 
материјал за обраду улаже и вади ручно. 

- Уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте 
у додиру са ваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, 
испарења и хемијске штетности опасне по здравље запослених. 

- Опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и 
контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експло-
зивних, отровних и загушљивих флуида – гасова или течности, осим 
природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као радни и 
помоћни простор. 

- Противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у 
технолошким процесима. 

- Привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и 
прибором, постављена за време изградње грађевинских објеката или 
извођења других радова. 

- Опрема за рад (машине, уређаји, постројења и алати) за коју је посло-
давац Актом о процени ризика утврдио да се на њој врше пре-
вентивни и периодични прегледи и испитивања. 

 
Који су рокови вршења прегледа и испитивања опреме за рад ? 
Сва опрема за рад подлеже превентивним прегледима и испитивањима 

који се обављају пре почетка коришћења, односно пре давања на употребу запо-
сленима, после реконструкције или хаварије, као и пре почетка рада на новом 
месту рада (нпр. рад на новим темељима или стабилно постављање на одговара-
јућим темељима), ако је опрема премештена са једног места на друго. Посло-
давац за вршење превентивних прегледа и испитивања опреме за рад, према 
Правилнику [10], мора да ангажује правно лице са одговарајућом лиценцом.  
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Опрема за рад која подлеже периодичним прегледима и испитивањима, 
прегледа се у року који је утврђен техничким прописима и стандардима или је 
утврђен упутством произвођача, а најкасније у року од три године од дана прет-
ходног прегледа и испитивања. Привремене електричне инсталације са уређа-
јима, опремом и прибором подлежу периодичним прегледима и испитивањима 
једном годишње уколико градилиште траје дуже од једне године У Акту о 
процени ризика послодавац може да одреди рокове периодичних прегледа и 
испитивања опреме за рад која не подлеже Правилнику. 

 
3.2. Стручни налаз 
Крајњи резултат извршеног прегледа и испитивања опреме за рад је изда-

вање стручног налаза, а не (као што неки мисле) стручног мишљења или атеста. 
Методологије прегледа и испитивања опреме за рад садрже критеријуме 

прихватљивости, који се односе на: 
 неусаглашености које се могу сматрати прихватљивим за безбедан и 
здрав рад и 

 неусаглашености које се не могу сматрати прихватљивим за безбедан и 
здрав рад. 

Критеријуми прихватљивости на примеру прегледа опреме за прераду и 
обраду дрвета, пластичних материјала, на механизовани погон, дати су у табели 1: 
 

Табела 1: Критеријуми прихватљивости 
 

Прихватљиве неусаглашености Неприхватљиве неусаглашености 
Смештај оруђа 

Натписи и упозорења 

Погонска енергија 

Поседовање прописаних упутстава за 
употребу и одржавање, а која нису у 
целости урађена према важећим 

стандардима Поремећаји, нестанак и поновни  
повратак енергије 

Уређај за управљање 

Заштитне направе 

Непостојање натписне плочице са 
општим и техничким 

карактеристикама опреме за рад Заштитни уређаји 

Заштитне блокаде 

П
Р
Е
Г
Л
Е
Д

 

Контролни инструменти и  
сигнални уређаји 

Испитивање функционалности  
уређаја за управљање 

Испитивање заштитних уређаја и 
заштитних блокада (уколико постоје) 

Неисправност контролних и сигналних 
уређаја, који нису предвиђени за 
безбедност радника и опреме, већ 
служе искључиво за контролисање 

технолошких параметара 

И
С
П
И
Т
И
В
А
Њ
Е

 

Испитивање непрекидности заштитног 
проводника и главног и додатног 
проводника за изједначавања 

потенцијала 
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Стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад израђује 
се у три примерка, при чему се два примерка достављају наручиоцу - кориснику 
опреме за рад, а један примерак, који је веран оригиналу, се архивира у одељењу 
финансијско-економских послова правног лица са лиценцом. Стручни налаз се 
појединачно издаје за сваку опрему за рад. Правно лице које је обавило прегледе и 
испитивања опреме за рад су у обавези да уз стручни налаз приложе копију лицен-
це и за правно лице и за одговорно лице које је потписало стручни налаз. 
 

3.3. Електрична опрема на опреми за рад 
Важно је напоменути да је преглед електричне опреме и склопова оба-

везан део сваког прегледа опреме за рад. Правила која се ту примењују су ЈУС 
стандарди и припадајући Правилници. Пошто би набрајање свих прописа било 
преопширно издвојени су битни делови неких правилиника. Први је Правилник о 
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 11, који, 
између осталог, прописује следеће:  

Електрична опрема мора одговарати пројектованој струји, односно ефек-
тивној вредности струје за наизменичну струју, која ће протицати током нор-
малног рада. 

Електрична опрема, приликом нормалног рада и при укључивању и 
искључивању, не сме штетно да делује на другу опрему. 

Натписне плочице и друга средства која служе за распознавање морају се 
поставити на расклопне апарате ради означавања њихове намене. 

Технички услови, смерови кретања и боје управљачких и сигналних еле-
мената утврђени су у стандардима ЈУС Н.А9.003, ЈУС Н.А9.004, ЈУС Н.К5.051, 
ЈУС Н.К5.052 и ЈУС Н.К5.056. 

Шеме, дијаграми или табеле електричних инсталација ниског напона мо-
рају се поставити на места на којима има више струјних кола, тако да означавају 
природу (тип) и састав струјних кола (тачке напајања и број и пресек изолованих 
проводника и каблова) и карактеристике за распознавање уређаја за заштиту, ук-
ључивање и искључивање, као и њихово место постављања и изолације. 

Изоловани проводници и каблови морају се заштитити од механичких, 
термичких и хемијских оштећења одговарајућим типом електричног развода, на-
чином постављања, положајем или облогом. На нарочито угроженим местима 
(нпр. при вођењу изолованих проводника и каблова у поду) морају се обезбедити 
додатне заштитне мере, као што је постављање у цеви, канале и сл., уз примену 
одговарајућег степена заштите заштитним кућиштем. 

Пресек изолованих проводника постављених и механички заштићених у 
трајним електричним инсталацијама не сме бити мањи од 1,5 mm2 за проводнике 
од бакра, ни мањи од 2,5 mm2 за проводнике од алуминијума. Изоловани провод-
ници и каблови не смеју се настављати у инсталационим цевима и инсталацио-
ним каналима. 

Међусобни спој електричне инсталације или спој електричног развода са 
електричном опремом мора бити изведен тако да електрични развод не буде из-
ложен силама извлачења или увијања. На крајевима електричног развода, а посеб-
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но на излазима, улазима и на местима продирања електричног развода кроз зидове 
и електричну опрему, мора се извршити трајно заптивање (нпр. уводницама). 

За прикључак преносивих апарата и непреносивих апарата који се поме-
рају ради прикључивања или су током нормалног рада изложени ограниченом 
покретању, као и за елементе електричног развода у двоструком поду морају се 
користити савитљиви каблови, који се прикључују утикачем и прикључницом 
или кутијом за стални прикључак.  

На местима на којима је потребна заштита од механичких оштећења, са-
витљиви каблови могу се заштитити постављањем у савитљива инсталациона 
или метална црева са унутрашњом изолационом облогом. 

Конструкција вишеполних расклопних уређаја мора бити таква да се кон-
такти свих фаза механички спајају истовремено при затварању, односно раздваја-
ју истовремено при отварању, а контакти за неутрални проводник могу се спајати 
раније при затварању, а отварати касније при отварању расклопног уређаја. 

Топљиви осигурач или комбинација јединица "топљиви осигурач" и "топ-
љиви уметак" којим рукују нестручна лица мора се поставити тако да није могућ 
додир делова под напоном при вађењу или мењању топљивог уметка. 

Други правилник који ће бити овде споменут је Правилник о општим ме-
рама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима наме-
њеним за рад, радним просторијама и на радилиштима [12], који наводи: 

Електротехнички инсталациони материјал, као и све електричне направе, 
постројења, уређаји и средства заштите на раду морају одговарати важећим про-
писима, стандардима и опште признатим правилима заштите на раду. 

Приступ у електричне погонске просторије и у затворене електричне по-
гонске просторије по правилу није дозвољен неупућеним и неовлашћеним лицима. 
Забрана приступа истиче се на улазним вратима. Врата просторија електропос-
тројења морају стално бити закључана. Приступ у електричне погонске просто-
рије и у затворене електричне погонске просторије неупућеним лицима дозвољен 
је само у пратњи стручног лица.  

На електроенергетским објектима и постројењима могу самостално ради-
ти или радом руководити само стручна лица. На електроенергетским објектима и 
постројењима могу радити и друга лица, али само уз пратњу, односно надзор 
овлашћеног радника. 

За сваку просторију електропостројења треба имати најмање два компле-
та кључева, од којих је један резервни. Кључеви од просторија разводних постро-
јења не смеју се подударати са кључевима за врата ћелија.  

Начин обезбеђења, чувања, издавања и враћања кључева од просторија 
електропостројења уређује се актом организације. 

Привремене електричне инсталације на радилиштима изводе се на 
основу класификације просторије, односно простора у складу са чланом 5 овог 
Правилника и одговарајућих техничких прописа за ову област. 

Привремене електричне инсталације на отвореном простору радилишта 
изводе се употребом изолованих одговарајућих проводника који се учвршћују на 
стабилним стубовима, тако да се најнижа тачка проводника налази на најмање 
2,5 m висине над радним местом, 3,5 m над пешачким пролазима, односно најма-
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ње 6 m над колским пролазима. Изузетно, над радним местом изоловани провод-
ник може се поставити и на висини мањој од 2,5 m, с тим што мора бити смештен 
у цев или одговарајући профил довољне механичке издржљивости. 

Електрична инсталација на радилиштима треба да буде тако изведена да 
се са једног места могу искључити сви проводници под напоном. 
 

3.4.  Искуства из праксе 
У вршењу прегледа и испитивања опреме за рад препознато је неколико 

типичних проблема: 
 послодавaц (корисник опреме за рад), односно лице за БЗР не припреми 
опрему за рад пре уговореног доласка тима за преглед и испитивање 
опреме за рад. Сваки корисник опреме за рад, пре договореног термина 
за долазак тима за преглед и испитивање опреме за рад, треба да 
припреми опрему за рад, односно да организује интерну проверу 
исправности исте. 

 лице за БЗР на неодговарајући начин организује вршење прегледа и ис-
питивања опреме за рад. Лице за БЗР треба да буде све време присутно 
током вршења прегледа и испитивања опреме за рад, у циљу 
квалитетнијег и ефикаснијег извршавања послова. 

 неодговарајуће одржавање опреме за рад у исправном стању.  За сваку 
опрему треба за рад, корисник треба да поседује упутство за одржавање 
и да организује вршење провере исправности (дневно, недељно, 
месечно, годишње и ванредно). 

 незадовољавајуће стање безбедности машина за обраду метала. У 
металопрерађивачкој индустрији се користи велики број различитих 
машина за обраду метала. Стање безбедности у овој индустрији је на 
незадовољавајућем нивоу, јер већина машина за обраду метала не испу-
њава минималне захтеве безбедности. Постоје предлози да се Правилни-
ком обавезно обухвате прегледи и испитивања машина за обраду метала 
и сличних материјала. 

 
3.5. Дискусија 
Неопходно је нагласити да није довољно да опрема за рад има важећи 

стручни налаз са позитивним мишљењем, већ да је много важније да се она 
редовно одржава у исправном стању према упутствима произвођача и/или 
организовањем дневних, недељних, месечних, годишњих и ванредних прегледа 
исправности. Циљ примене прописа у области БЗР је да се омогући да запослени 
раде на безбедним и здравим радним местима, а то се између осталог може 
остварити одржавањем опреме за рад у исправном стању.  

Највећи утицај да ли ће нека опрема за рад бити безбедна или небезбедна 
имају лице за БЗР и послодавац. Лице за БЗР има обавезу да организује послове 
за БЗР у складу са Законом, а једна од значајнијих је да у координацији са 
пословођом и/или службом одржавања организује припрему опреме за рад за 
прегледе и испитивања.  
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Свака усвојена методологија прегледа и испитивања мора да има јасно 
дефинисане критеријуме прихватљивости, односно тачно утврђене критеријуме за 
доношење закључака да ли је опрема за рад безбедна или не за рад. 

 
4. ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ 
Значај испитивања услова радне околине у Закону о безбедности и 

здрављу на раду [3] и Правилнику [5] је истакнут самим тиме што је садржан у 
самим насловима ових законских аката. Да би током обављања радних задатака 
био испуњен услов "здравље на раду" неопходно је обезбедити услове радне око-
лине који ће да онемогуће настајање повреда и професионалних обољења. По-
вољна радна средина омогућава рад у оптималним условима, што се позитивно 
одражава на здравље радника као и на његове радне способности. 

Овде је прво дат приказ испитивања микроклиме и осветљења, којим 
треба да су обухваћене све радне просторије у предузећима, као и испитивање 
буке и вибрација, као најраспрострањенијих физичких штетности.  

 
4.1. Микроклима  
Климатски услови у затвореном простору називају се микроклима, a 

њени елементи су:  
 температура ваздуха, 
 влажност ваздуха и  
 брзина струјања ваздуха. 
Испитивање микроклиме, према Правилнику 10 врши се у летњем и у 

зимском периоду, са периодичношћу на 3 године. Испитивање микроклиме врши 
се у радној средини у којој се обавља процес рада, односно у којој се запослени 
креће, или задржава дуже од два сата у току радне смене. 

Испитивање микроклиме у радној просторији чија је површина до 100 m2 
врши се најмање на једном мерном месту, a у радној просторији чија је површина 
већа од 100 m2 испитивање се врши најмање на сваких следећих 100 m2 по једно 
мерење.  

Испитивање микроклиме у летњем периоду се врши када је спољна 
температура изнад 15 0C, a у зимском периоду када је спољна температура испод 
5 0C, у условима када раде сви технолошки капацитети (оруђа за рад, уређaји, 
инсталације и др.), као и уређаји за загревање. 

Елементи микроклиме се мере на нивоу 1,2 m од пода просторије. 
Добијене вредности се упоређују са нормативима за температуру, 

влажност ваздуха и брзину струјања ваздуха, датим у Правилнику о општим 
мерама заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне 
просторије 13, табела 1, како би се утврдило да ли су микроклиматски услови 
задовољавајући.  

Врста рада подразумева физичко напрезање и разликује се: 

1. Лаки рад - рад који се обавља седећи, стојећи или у ходу али не 
захтева систематско физичко напрезање, подизање ни пренос терета; 

2. Средњи рад - рад који се обавља уз одређено физичко напрезање, обав-
ља се претежно стојећи или у ходу, или се врши пренос терета од 2 kg; 
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3. Тешки рад - рад који се обавља при систематском физичком 
напрезању, сталним кретањем и преношењем терета изнад 20 kg. 

 
Табела 1: Интервали фактора микроклиме у зависности од врсте рада и од 

температуре спољашњег ваздуха  
 

Температура спољашњег ватдуха 
до+50C од+50C до+150C више од +150C 

Врста рада 
темп.
[0C] 

рел. 
влаж 
[%] 

брз. 
струјања 

[m/s] 

темп.
[0C] 

рел. 
влаж 
[%] 

брз 
струјања 

[m/s] 

темп.
[0C] 

рел. влаж 
[%] 

брз. 
струјања  

[m/s] 

лак рад (без 
физичког 
напрезања) 

18-28 мах 75 мах 0,3 18-28 мах 75 мах 0,6 мах 28

280 C55 
260 C60 
250 C65 

<240 C73 

мах 0,5 

средњи рад 
(лак физич-
ки рад) 

15-28 мах 75 мах 0,5 15-28 мах 75 мах 0,6 мах 28

280 C55 
260 C60 
250 C65 

<240 C73 

мах 0,7 

тешки рад 
(тешки 
физички 
рад) 

15-28 мах 75 мах 0,5 15-28 мах 75 мах 0,6 мах 28

280 C55 
260 C60 
250 C65 

<240 C73 

мах 1,0 

 
4.2. Испитивање осветљења 
Циљ прегледа и испитивања је да се установи да ли електрична расвета 

објекта у којем се обавља рад задовољава критеријуме безбедности за рад.  
Према процесима који условљавају емисију светлости, вештачки извори 

се деле на: 
- термичке - сијалице са металним влакном код којих се електрична 
енергија користи за загревање влакна, које затим у усијаном стању 
емитује светлост; 

- луминесцентне - флуоресцентне цеви, живине и натријумске сијалице, 
код којих светлост настаје на основу електричног пражњења у 
гасовима. Светлост из луминесцентних извора трепери у ритму 
фреквенције мреже 50Нz, што на предметима изазива видну обману 
познату под називом стробоскопски ефекат - привидно кретање неког 
предмета, које се разликује од његовог стварног кретања, или 
привидно заустављање кретања предмета. Овај ефекат нарочито је 
опасан код јавља код ротационих машина, кад људско око при 
вештачкој светлости није у стању да уочи кретање покретних делова, 
те се мора уклонити; 

- ласерске - где ласери емитују кохерентну монохроматску светлост која 
се може добро фокусирати на малу површину, где се може добити 
велика густина енергије, тако да је њихова примена веома специфична 
и користи се углавном у индустрији и медицини. 
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Постоје три врсте осветљења: опште, локално и допунско.  
Опште осветљење покрива целу просторију и за неке врсте послова 

обезбеђује довољан ниво осветљености. На пример то је случај са учионицама, 
салам, жељезничким перонима итд. 

Локално осветљење, које се из економских разлога препоручује у свим 
просторијама у којима радна места нису густо распоређена, да би се постигло 
потребно осветљење на радној површини. Ово осветљење је ограничено само на 
радну раван, на пример, стона светиљка на писаћем столу, светиљка на радном 
месту у радионици итд. 

Допунско осветљење се користи када је опште осветљење знатно мање од 
потребног за одређени рад, па се потребно осветљење постиже додатним локал-
ним осветљењем.  

Осветљеност је према стандарду JUS U.C9.100:1963 подељена у 6 нивоа, 
и за сваки ниво осветљења је дефинисано минимално просечно, опште и 
допунско осветљење, табела 4.1.  

Стандард је дефинисао и минималне просечне осветљености радних 
просторија према врсти рада. Вредности су дате у табели 4.2. 

 
Табела 4.1. Нивои и минималне вредности осветљења радних просторија 
 

Опште са допунским осветљењем Само опште 
осветљење опште осветљење допунско осветљење 

Минимална просечна осветљеност (lx) 

 
 
 

Захтеви a b a b a b 
веома мали 30 50 - - - - 
мали 50 80 - - - - 
средњи 80 150 30 50 150 300 
велики 150 300 50 80 300 600 
веома велики 300 600 80 150 600 1000 
изванредно велики - - 150 300 > 600 1000 

Напомена: вредности осветљења у колони  "a" важе за осветљење са сијалицама са ужареним 
влакном, а вредности у колони "b" за осветљености са флуоресцентним цевима или сличним 
изворима светлости више температуре боје. 

 
Табела 4.2. Минималне просечне осветљености радних просторија према врсти посла 

 

Врста делатности 
и просторија, 
врста рада 

Врста просторија или послова 
Минимална 
средња освет-
љеност (lx) 

Станови 

Ходници, степеништа, подрумске просторије 
Купатила 
Спаваће собе 
Трпезарије, кухиње 
Салони и собе за рад 

30*, 50 
50*, 80 
50*, 80 
80*,150 
80*, 150 

Трговине 

Складишта за привремени смештај робе 
Складишта за сортирану робу 
Продавнице прерађевина од метала, коже... 
Продавнице финих производа и робне куће 
Велике робне куће, супермаркети 

50 
80 

150 
300 
600 
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Уреди и установе 

Просторије за опште послове, архиве, регистратори 
Отпрема поште, пријемна места за странке, финији 
канцеларијски послови, сортирање поште, рачуноводство 
и књиговодство   
Техничко цртање 

150 
150 
300 

 
600 

Школе 
Вежбаонице 
Учионице 
Сале за цртање, лабораторије 

150 
150 
300 

Здравствене 
установе 

Болесничке собе 
Припрема јела, собе болничког особља 
Ординације, лабораторије, апотеке 
Операционе сале, сале за обдукцију 

80 
80 

150 
600 

Дрвна индустрија

Резање дврета 
Једноставни радови за обраду дрвета 
Радови за фину обраду дрвета 
Резбарења и томе слични фини послови око дрвета 

80 
150 
300 
600 

Графичка 
индустрија 

Припрема литографских плоча, радови око штампарских 
машина, штампање тапета 
Радови на литографским плочама, галванопластика, 
сортирање папира   
Израда клишеа, дотеривање слога, израда матрица 

 
150 

 
300 
600 

Вредности осветљења обележене са * се узимају ако је освељење извршено са сијалицама са 
металним влакном. Осветљење са флуоресцентним цевима треба да буде и до 100% веће. 

 
У радним просторијама у којима се јављају друге штетности (физичке, 

хемијске или биолошке) неопходно је извршити и њихово испитивање, како би 
се утврдило да ли су испуњени услови за здравље на раду, и евентуално спровеле 
одговарајуће мере заштите. 
 

4.3. Бука у радној средини  
Задатак испитивања буке као физичке штетности је да се измере и 

анализирају вредности буке и затим изврши процена штетног дејства у односу на 
максимално дозвољене вредности којима човек сме да буде изложен а да не 
претрпи здравствена оштећења организма. 

Последице које оставља бука могу бити пролазне али и са трајним 
патолошким поремећајима. У зависности од интензитета, фреквентног спектра и 
времена излагања, физиолошки ефекти се могу испољити на органе чула слуха, 
вегетативни нервни систем, срце, крвне судове, органе за варење и др. Висок 
интензитет звука може довести до појачаног рада ендокриних жлезда, повећања 
крвног притиска, убрзаног рада срца, поремећаја у дисању, сметњи у равнотежи..  

Најнижи интензитет звука који човек може да региструје, при 

фреквенцији од 1000 Hz, износи 212
0 /10 mWI   и представља праг чујности. 

Горња граница интензитета звука који код човека изазива осећај бола назива се 

граница бола и износи 2/10 mW . 
Нормирање буке представља оцену штетног дејства буке на бази пуног 

радног времена у складу са нормативима допуштених нивоа буке који су дати у 
Правилнику о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просто-
ријама [14]. 
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Дужина трајања мерног интервала током испитивања одређује се према 
типу буке. Мерни интервал мора бити довољно дуг да обухвати цео циклус 
промена нивоа посматране буке.  

Бука се нормира у односу на: 
 неометање разних врста делатности – табела 2; 
 неометање непосредног споразумевања говором ; 
 неометање посредног споразумевања средствима комуникација 

(телефон, радио итд); 
 неометање примања звучних сигнала – ниво буке мора бити за 

10dB(A) нижи од нивоа звучног сигнала који на одређеном радном 
месту треба чути; 

 заштиту од оштећења органа слуха – ниво буке мора бити нижи од 85 
dB(A), a ако се врши октавна анализа користи се;  

 допуштено време излагања буци, с обзиром на ниво буке.  
 

Табела 4.3: Допуштени ниво буке с обзиром на врсту делатности 
 

Допуштени ниво 
буке на радном 
месту у dB (A) 

Р.  
Бр. 

ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ 

a b c 

1 
Физички рад без захтева за менталним напрезањем и запажањем 
околине слухом 85 85 80 

2 
Физички рад усмерен на тачност и концентрaцију; повремено 
праћење и контрола околине слухом; управљање транспортним 
средствима 

80 75 70 

Рад који се обавља под честим говорним командама и акустичним 
сигналима    

3 
Рад који захтева стално праћење околине слухом. Рад претежно 
менталног карактера, али рутински 75 70 60 

4 
Рад претежно менталног карактера који захтева концентрацију, али 
је рутински. 70 65 55 

5 
Ментални рад усмерен на контролу рада групе људи који обавља 
претежно физички рад. Рад који захтева концентрацију или 
непосредно комуницирање говором и телефоном. 

- 60 50 

6 

Ментални рад усмерен на контролу рада групе људи који обавља 
претежно ментални рад. Рад који захтева концентрaцију, непосредно 
комуницирање говoром и телефоном. Рад искључиво везан за 
разговoре преко комуникационих средстава (телефон, итд.). 

- 55 45 

7 
Ментални рад који захтева велику концентарцију, искључење из око-
лине, прецизну психомоторику или комуницирање са групом људи. - - 40 

8 
Ментални рад као израда концепција, рад везан за велику одговорност, 
комуницирање ради договора са групом људи. - - 35 

9 Концерти и позоришне сале. - -  30 

 

a – Означава буку коју прави оруђе за рад или уређај којим радник рукује или га послужује. 
b –  Означава  буку коју прави оруђе за рад или уређај којим радник не рукује нити га послужује. 
c – Означава  буку коју стварају непроизводни извори (уређаји за вентилацију или климатизацију, 

суседна организација, улични саобраћај, итд.) 
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Уколико измерени еквивалентни ниво буке пређе допуштени ниво буке 
(Табела 4.3.), с обзиром на врсту делатности неопходно је извршити октавну 
анализу.  

Инструменти за мерење буке у радним просторијама морају да 
задовољавају стандард JUS N. R6. 032-прецизни звукомери.  
 

4.4. Вибрације у радној средини  
Међународна организација за стандарде (ИСО) је предложила, на основу 

досадашњих искустава, да се са становишта штетног дејства на људе испитују 
вибрације у интервалу фреквенција од 1 до 100 Hz.  

Вибрације које се испитују са становишта безбедности и здравља на раду 
називају се хумане вибрације. Оне се испитују на местима где вибрирају додирне 
површине оруђа за рад, на радним површинама, подовима и алатима на којима се 
појављују вибрације и са којима је радник у контакту. 

Критеријум дозвољених вредности убрзања вибрација у зависности од 
фреквенције и време изложености приказани су на слици 4.4, а они су дефини-
сани тако да при овим вредностима не настану значајне биолошке и психолошке 
промене на људском организму. Горња граница при којој се јавља опасност по 
здравље је двоструко већа. 

Код прекорачења ових вредности вибрација наступа физички и психички 
замор, а тиме се смањују радне способности запослених. Могућа су и озбиљна 
обољења, тзв. вибрационе болести. 

Испитивање вибрација обухвата мерење, анализу и упоређивање измере-
них величина са дозвољеним вредностима, у циљу заштите изложених лица. 
Инструмент за мерење вибрација се назива „виброметар“. Он у себи садржи 
давач убрзања вибрација, који најчешће ради на принципу пиезоелектричног 
ефекта. 

 
Слика 4.4.  Критеријум дозвољених вредности убрзања вибрација у зависности од 

фреквенције и време изложености 
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4.5.  Дискусија  
Остварење повољних услова радне средине омогућава рад у оптималним 

условима, што се повољно одражава на здравље радника као и на његове радне 
способности. Иако изложеност неадекватним вредностима микроклиме, освет-
љења, буке и вибрација не представља дирeктну опасност за живот човека, 
прекомерна и дуготрајна изложеност неприкладним вредностима може довести 
до оштећења у организму и утицати на квалитет живота.  

 
5. ПОВРЕДЕ НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ И 
БОЛЕСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ 

Регистровање повреда на раду, професионалних болести и болести у вези 
са радом врши се на основу поднетих извештаја о овим стањима, а у складу са 
Правилником о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на 
раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом [15].  

Прописане евиденције у области безбедности и здравља на раду уређене 
су Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду [16], за 
унапред дефинисане податке који су садржани у приложеним обрасцима. 
Обухват података је прецизно уређен. Сврха образаца је прикупљање, евиденти-
рање и нотификација поузданих података о предмету евиденција: повредама на 
раду, професионалним и болестима у вези са радом, обуци, опасним материјама 
или опасним појавама и друго. Обрасци садрже предвиђене и податке о лицима 
одговорним за тачност и адекватност, што они потврђују потписом, а то су:  

 послодавац; 
 лице за безбедност о здравље на раду и 
 запослени (у Обрасцу 6- Евиденција о запосленима оспособљеним за 
безбедан и здрав рад)(1,2,3.). 

Према извештају о раду Инспектората за рад за 2009. годину, у периоду 
јануар – децембар 2009. године, Инспекторату за рад je пријављенo 37 смртних, 
1.004 тешких повреда, 22 колективне и 223 лаких повреда на раду. Анализа 
повреда на раду које су се догодиле током 2009. године указује да: 

 повреде на раду се најчешће дешавају у делатности индустрије и 
грађевинарства (око 65% свих повреда на раду пријављених 
инспекцији рада догодило се у наведеним делатностима); 

 у око 84% случајева, повређени на раду су мушког пола;  
 у 59% случајева повреде су се догодиле у првој смени;  
 око 53 % повреда на раду догодило се код лица која су у старосној 
доби од 36 до 55 година;  

 66% повређених на раду је завршило III и IV степен стручне спреме;  
 запослени су у 65% случајева задобили повреде руке, шаке и прстију и 
ноге;  

 најчешћи извор повреде на раду је опрема за рад;  
 радно-правни статус запослених код којих је наступила смрт услед 
повреде на раду је:  
- радни однос на неодређено време 46%;  
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- радни однос на одређено време 32%;  
- рад ''на црно'' 22% (Лица која послодавци ангажују без уговора о 
раду (рад ''на црно'') углавном обављају повремене и привремене 
(сезонске) послове и ступају на рад без претходног упознавања са 
технологијом рада, при чему се недовољно води рачуна о њиховој 
стручној квалификацији за обављање тих послова, као и о њиховом 
оспособљавању за безбедан и здрав рад. Такође, послодавци лицима 
које ангажују ''на црно'' врло ретко додељују на употребу и 
коришћење адекватну опрему за личну заштиту на раду. Последица 
свега наведеног јесте повећан ризик од повређивања код лица која 
раде ''на црно'', на шта недвосмислено и указују подаци о повредама 
на раду).  

  
Анализом узрока и околности због којих је дошло до повреда на раду, 

утврђено је да су најчешћи узроци повређивања следећи:  
-  рад на необезбеђеној висини и на непрописно монтираним скелама;  
-  некоришћење прописаних средстава и опреме за личну заштиту на 
раду првенствено рад без заштитног шлема и заштитног опасача;  

-  непримењивање основних начела организације извођења радова;  
-  одступање од прописаног и утврђеног процеса рада;  
-  непрописна сарадња (координација) учесника у раду; 
-  непрописан рад са опремом за рад;  
-  неоспособљеност ангажованих на раду за безбедан рад;  
-  непотпуно спровођење мера безбедности и здравља на раду на местима 
рада.  

 
6.  ЗАКЉУЧАК  
У раду су изложене основе правне регулативе аката у области безбед-

ности и здравља на раду. Дат је приказ поступка процене ризика и типова мера 
које се могу предузети да би се ниво ризика смањио и/или одржао на прихват-
љивом нивоу. Затим су представљени захтеви и поступци везани за прегледе и 
испитивања опреме за рад и услова радне околине, као и основне регулативе у 
вези евиденције повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са 
радом.   
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 ПРИЛОГ:  
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ, ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ [5] 
 

Механичке опасности (које се појављују коришћењем опреме за рад) 
01 - Недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова. 
02  - Слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду 

запосленом. 
03  - Унутрашњи транспорт и кретање радних машина и или возила, као и 

померања одређене опреме за рад. 
04  - Коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије 

или пожар.  
05  - Немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места 

рада, изложеност затварању, поклапању, и сл.  
06  - Други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности.  
 
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места 
07 - Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима 

запослени долазе у додир, а које имају оштре ивице – рубове, шиљке, 
грубе површине, избочене делове, и сл.).  

08 - Рад на висини или дубини, у смислу прописа о безбедности и здравља 
на раду.  

09  - Рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или 
више фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у 
затвореном простору који је недовољно осветљаван или проветраван, и 
сл.). 

10  - Могућност клизања и спотицања (мокре или клизаве површине). 
11 - Физичка нестабилност радног места. 
12 - Могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или 

опреме за личну заштиту на раду. 
13 - Утицаји услед обављања процеса рада коришћењем неодговарајућих 

или неприлагођених метода рада.  
14 - Друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама 

радног места и начином рада (коришћење средстава и опреме за личну 
заштиту на раду која оптерећују запосленог, и сл.). 

 
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 
15 - Опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и 

опреме под напоном. 
16 - Опасност од индиректног додира.  
17 - Опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и 

инсталације (прегревање, пожар, експлозија, електрични лук или 
варничење, и др.). 

18 - Опасност од удара грома и последица атмосферског пражњења. 
19 - Опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања.  
20 -  Друге опасности које се могу појавити у вези са коришћењем ел. 

 енергије. 
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Штетности које настају или се појављују у процесу рада  
21 - Хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у 

организам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.). 
22 - Физичке штетности (бука и вибрације).  
23 - Биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и 

алергентима). 
24 - Штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура, влажност 

и брзина струјања ваздуха). 
25 - Неодговарајућа - недовољна осветљеност.  
26 - Штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, 

ласерског, ултразвучног) 
27 - Штетни климатски утицаји (рад на отвореном). 
28 - Штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, 

транспорту, паковању, складиштењу или уништавању.  
29 - Друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да 

буду узрок повреде на раду запосленог, професионалног обољења или 
обољења у вези са радом. 

 
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора  
30 - Напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или 

вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности).  
31 - Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, 

клечање).  
32 - Напори при обављању одређених послова који проузрокују 

психолошка оптерећења (стрес, монотонија, и сл.).  
33 - Одговорност у примању и преношењу информација, коришћење 

одговарајућих знања и способности, одговорност у правилима 
понашања, одговорност за брзе измене радних процедура, интензитет у 
раду, просторна условљеност радног места, конфлоктне ситуације, рад 
са странкама и новцем, недовољна мотивација за рад, одговорност у 
руковођењу, и сл. 

34 - Штетности везане за организацију рада (рад дужи од пуног радног 
времена - прековремени рад, рад у сменама, скраћено радно време, рад 
ноћу, приправност за случај интервенција, и сл.) 

 
Остале штетности 
35 -  Штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која 

раде на шалтерима, лица на обезбеђењу, и сл.). 
36 - Рад са животињама.  
37 - Рад у атмосфери са високим или ниским притиском.  
38 - Рад у близини воде или испод површине воде.  
39 - Остале опасности, односно штетности.  
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БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РУКОВАЊУ ОПАСНИМ 
МАТЕРИЈАЛИМА 

 
Александра Боричић , ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  

 Циљ предавања је упознавање будућих инжењера машинства и инжењера 
заштите животне средине, са природом опасних материјала, као и мерама безбедности 
при руковању са истим. Посебна пажња у оквиру предавања је посвећена начину и 
техници обележавања различитих врста материјала, као и предлогу ознака упозорења за 
лабораторије, складишта, производне хале и све оне просторе у којима се рукује или само 
складиште ови материјали. Такође, студенти ће се упознати и са потенцијалним 
опасностима и штетностима којима су учесници у тим технолошким процесима и 
околина изложени, како да се заштите, смање ниво ризика при раду и одржавају га у 
прихватљивим границама..  
 Кључне речи: Безбедност , штетност, ризици, опасни материјали, 
 

SAFETY IN HANDLING HAZARDOUS MATERIALS 
  

AIMS AND OUTCOMES 
 The aim of this lecture is to introduce future mechanical engineers and environmental 
engineers, with nature of hazardous materials, as well as some safety measures during the 
handling process with them. Special attention in the lecture is devoted to the method and 
technique of marking different types of hazardous materials, as well as proposal warning labels 
for laboratories, warehouses, manufacturing plants and all the spaces where the employees 
handling with these materials. Also, students will become familiar with potential hazards that 
participants in those technological processes and environment are exposed, how to protect 
themselves, reduce the level of risk at work and maintain it on the acceptable level. 
 Key words: Safety, harmfully, risks, hazardous materials 

  
1. УВОД  
Опасни материјали су материјали које за време производње, превоза, 

прераде, складиштења или коришћења у технолошком процесу испуштају или 
стварају заразне, надражујуће, запаљиве, експлозивне, корозивне, загушљиве, 
токсичне или друге опасне прашине, димове, гасове, магле, паре или влакна као 
и штетна зрачења у количинама које могу угрозити живот и здравље људи, 
материјална добра и околину на мањој или већој удаљености од објеката у 
којима се налазе.   

Зато је неопходно упознати се са свим ризицима који они носе. Циљ овог 
рада је сагледавање свих мера безбедности приликом употребе опасних 
материјала. У циљу унапређења стања у друштву дате су мере безбедности и 
процена угрожености здравља запослених, као и околног становништва 
приликом рада са опасним материјалима.   
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Опасности које носе опасни материјали могу се јавити у току 
производње, складиштења, транспорта, коришћења или располагања и њима су 
изложени, како сами руковаоци, тако и околина. Опасне материје у разним 
облицима могу да доведу до озбиљних повреда са дуготрајним  последицама по 
здравље, као и до смртног исхода. Такође могу да доведу и до великих 
материјалних штета, објеката са различитим наменама. 

Данас у свету постоји јако велики број опасних материјала који су 
произведени за веома различите намене, који се због тога налазе како у великим 
индустријским погонима, тако и у малим радионицама, домовима, 
продавницама...  
 Опасни материјали долазе у облику експлозива, запаљивих и  
незапаљивих супстанци, отрова и радиоактивних материјала. Најчешћи могући 
узроци несрећа с опасним материјалима су људска грешка или пропусти у раду, 
нестручно руковање опасним материјалима, неуважавање статичког 
електрицитета у технолошком процесу, квар на опреми и постројењу, 
неодговарајући превоз опасне материје, саобраћајна несрећа ... 
 

2. КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 
 Класификација опасних материја врши се према следећој подели у девет 
класа: 
 Класа 1. Експлозивни материјали; 
 Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или  растворени под 
 притиском; 
 Класа 3. Запаљиве течности; 
 Класа 4. Запаљиве чврсте материје; 
 Класа 5. Оксидирајуће супстанце; 
 Класа 6. Отровне (токсичне) и инфективне супстанце; 
 Класа 7. Радиоактивне супстанце; 
 Класа 8. Корозивне супстанце; 
 Класа 9. Мешовите опасне супстанце. 
 

2.1. Класа 1. Експлозивне супстанце 
 У оквиру класе 1 експлозивне супстанце се деле на следеће подкласе: 
 Подкласа 1.1. Материје и предмети којима је иманента 
опасност од акумулиране (концентрисане, масене) експлозије 
(акумулирана експлозија је она експлозија која доводи до тога да 
практично целокупно пуњење тренутно реагује). Примери: ТНТ, 
барут, нитроглицерин, ANFO (смеша амонијум-нитрата и дизел 
горива, понекад керозина). Овај експлозив је најзаступљенији у 
рударству и грађевинарству. 
 Подкласа 1.2. Материје и предмети којима је иманента опасност од 
расејавања шрапнела, али не и опасност од акумулиране експлозије. Примери: 
бомбе, гранате, противградни пројектили. 
 Подкласа 1.3. Материје и предмети којима је иманента опасност од ватре 
(пожара), мањих детонација, расејавања шрапнела или од обе ове последње 
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опасности заједно, али не и опасност од акумулиране експлозије, и које 
приликом сагоревања ослобађају значајну енергију путем зрачења или које 
прогресивно сагоревају производећи мање детонације, мања расејавања 
шрапнела или оба ова ефекта заједно. Примери: ракетно гориво, средства 
ватромета. 
 Подкласа 1.4. Материје и предмети који представљају само мањи ризик 
од експлозије у случају упаљења или иницијације (активирања) током превоза. 
Ефекти су у великој мери ограничени на пакете тако да се не очекује избацивање 
фрагмената знатније величине или опсега. Спољашњи пожар не сме довести до 
тога да практично целокупни садржај пакета тренутно експлодира. Примери: 
петарде, маневарски метак.  
 Подкласа 1.5. Материје којима је иманента опасност од акумулиране 
експлозије, али које су у тој мери неосетљиве да је вероватноћа њиховог 
активирања или прелаза са нормалног на детонативно сагоревање у условима 
нормалног превоза заиста врло мала. Минимални захтев за ове материје је да не 
смеју да експлодирају приликом испитивања у условима окружења захваћеног 
пожаром. Пример: експлозив GX20. 
 Подкласа 1.6. Изразито неосетљиви предмети којима није иманента 
опасност од акумулиране експлозије. Предмети садрже искључиво изразито 
неосетљиве детонативне материје код којих је могућност акциденталног 
активирања или простирања сведена на минимум  
 

2.2. Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или растворени 
под притиском 

 Гасови се не разврставају у амбалажне групе као већина материја већ 
постоји подела на разреде. То је због тога што различити гасови имају опасне 
карактеристике али ипак припадају истој генеричној породици. Аеросоли се 
такође сврставају у класу 2. 
 
 Разред 2.1  Запаљиви гасови. Гасови који се пале у контакту 
са извором паљења. Пример: гасови за заваривање (ацетилен, 
водоник), течни пропан-бутан  гас, метан, етилен-оксид и предмети 
као што су упаљачи за једнократну употребу. 
 Разред 2.2  Незапаљиви гасови. Гасови који нису ни 
запаљиви ни токсични. Главна опасност код ових материја је 
притисак под којим се оне чувају у својим контејнерима. У случају 
губитка вентила, типична боца понашала би се као челични торпедо. 
Пример: компримовани ваздух, кисеоник, азот, угљен-диоксид, 
аргон, хелијум, медицински гас entonox (смеша кисеоника и азот(I)-
оксида у односу 1:1). 
 Разред 2.3  Отровни гасови. То су гасови чијом инхалацијом 
могу настати смрт или тешка оштећења. Пример: хлор, сумпор-
диоксид, сумпор-водоник, амонијак, као и читав низ пестицида.  
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2.3. Класа 3. Запаљиве течности 
 Овој групи припадају течности са тачком кључања од 35°С 
или нижом и тачком паљења (пламиште) од 60.5°С или нижом. 
Запаљиве течности класе 3 су најуобичајеније материје које се 
користе. Оне покривају широк опсег материја као што су неки 
растопи чврстих материја, неки течни експлозиви учињени 
неосетљивим, и све течности температуре паљења ≤100°С (бензин, дизел, 
растварачи, боје, разређивачи, алкохоли итд.). Запаљиве течности су подељене у 
амбалажне групе.  
 Амбалажна група I Високо запаљиве течности са тачком кључања испод 
35°С. Пример: диетил-етар, угљен-дисулфид.  
 Амбалажна група II Запаљиве течности са температуром паљења мањом 
од 23°С и са тачком кључања изнад 35°С. Пример: бензин, ацетон, метанол. 
 Амбалажна група III Течности са тачком паљења изнад 23°С али не преко 
61°С и тачком кључања већом од 35°С. Пример: керозин, минерални терпентин. 
 

2.4.  Класа 4. Запаљиве чврсте материје 
 Запаљиве чврсте материје се такође деле на разреде: 
 
 Разред 4.1 Запаљиве чврсте материје које се лако пале и 
лако сагоревају. Пример: сумпор, хексамин, камфор, нафтален, 
дрвени угаљ. 
 
  
 Разред 4.2 Супстанце подложне спонтаном паљењу. Пример: 
бели фосфор, алкили алуминијума, влажна вуна, текстилни отпаци. 
 
 
 Разред 4.3 Материје које емитују запаљив гас када су влажне 
или брзо реагују са водом. Пример: алуминијум, магнезијум, цинк, 
литијум, натријум, калијум, калцијум. 
 
 

2.5.  Класа 5. Оксидирајуће супстанце 
 Такође се деле на разреде: 
 
 Разред 5.1 Оксидирајући агенси различити од органских 
пероксида. Примери: водоник-пероксид, нитрати, хромати, 
хлорати, бромати. 
 
 
 Разред 5.2 органски пероксиди. Пример: бензол-пероксид, 
куменхидропероксид. 
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2.6.  Класа 6. Отровне (токсичне) и инфективне супстанце 
 Деле се на разреде: 
 
 Разред 6.1.а Отровне супстанце које су способне да узрокују 
смрт или озбиљно оштећење здравља људи. Пример: цијаниди, 
једињења олова. 
 Разред 6.1.б Токсичне супстанце које су штетне по здравље 
људи. Пример: пестициди мале токсичности.  
 
 
 Разред 6.2 Инфективне супстанце (биохазардни материјал 
који може узроковати болест). Пример: вакцине, патолошки узорци  
 
 

2.7.  Класа 7. Радиоактивне супстанце 
 Деле се по категоријама: 
  
 Категорија I Ниво радиоактивности на прелази 0,005 mSv/h 
на сваком делу спољне површине терета (Транспортни индекс 0).  
 
 
 
 Категорија II Ниво радиоактивности је већи од 0,005 mSv/h 
али не већи од 0,5 mSv/h (Транспортни индекс већи од 0, не већи од 
од 1).  
 
 
 
 Категорија III Ниво радиоактивности ја већи од 0,5 mSv/h 
али не већи од 2 mSv/h (транспортни индекс већи од 1, не већи од 
10). 
 
 Транспортни индекс (TI) Максимални радијациони ниво у микро-
сивертима по часу на растојању од od 1m од спољашње површине терета 
подељен са 10.  
 Сиверт (енглески sievert; симбол Sv) је SI изведена јединица 
еквивалентне дозе радијације, и као таква је зависна од биолошких ефеката 
радијације, насупрот физичким аспектима, које карактерише апсорбована доза, 
која се мери у грејима.  
 Јединица је добила име по Ролфу Сиверту, шведском медицинском 
физичару који је био познат по својим радовима на мерењу дозирања радијације 
заједно са својим истраживањима о биолошким ефектима радијације. 
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2.8.  Класа 8. Коризивне супстанце 

 Материје које имају способност да контактом разоре кожу и 
мембране или у случају просипања да разоре друга добра и 
транспортну јединицу. 
 
 

2.9. Kласа 9. Meшoвите  опасне супстанце 
 Ову групу представљају материје које не припадају 
претходно наведеним класама али ипак представљају опасност. 
Пример: азбест.  
 
 

3. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 
 Национална агенција за заштиту од пожара САД (National Fire Protection 
Association, NFPA), 2007. године дефинисала је стандард који носи ознаку NFPA 
704. To je стандардни систем за идентификацију опасности материјала код 
хитних интервенција. 
 Овај стандард служи да укаже на ниво опасности конкретне опасне 
материје у односу на здравље, запаљивост, хемијску нестабилност и неку другу 
специфичну опасност која се у кратком року јавља приликом акутног излагања 
опасним материјалима у условима пожара, изливања, или сличним хитним 
случајевима. 
 

Слика 1: Пример једног NFPA 704 знака 

 
 На Слици 1. приказан је један пример знака урађеног према NFPA 704 
стандарду. Сваки знак се обележава са четири боје. Плава боја указује на ниво 
опасности по здравље, црвена боја на запаљивост, жута боја дефинише ниво 
хемијске реактивности (односно нестабилности), а бела боја ја за посебне кодове 
за јединствене, опасности. Сваки од ових нивоа ја оцењен на скали од 0 до 4, при 
чему 0 означава одсутност опасности а 4 представља веома велику опасност. 
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Табела 1: Ризик по здравље 
 

Ризик по здравље (плаво поље) 

Број Значење 

0 Без посебне опасности. 

1 Мали ризик. Маска за дисање се препоручује. 

2 Опасно! Обавезна маска за дисање и лакша заштитна одећа. 

3 Веома опасно! Само под пуном заштитном опремом. 

4 Изузетно опасно! Сваки контакт са испарењима или течностима да се 
избегне без посебне заштите. 

 
Пример: 0–кикирики уље, 1–Терпентин, 2–Амонијак, 3–Хлор, 4–Цијановодоник. 
 

Табела 2: Запаљивост 
 

Запаљивост (црвено поље) 

Број Значење 

0 Нама опасности од паљења при нормалним условима. 

1 Ризик од паљења може довести само при прегревању. 

2 Ризик од паљења долази при загревању. 

3 Ризик од паљења при нормалним температурама. 

4 Изузетно запаљиво на свим температурама. 

 
 Пример: 0–Вода, 1–Уљана репица, 2–Дизел гориво, 3–Бензин, 4–Пропан. 
 

Табела 3: Хемијска реактивност (нестабилност) 
 

Ризик по здравље (жуто поље) 

Број Значење 

0 Без опасности при нормалним условима. 

1 Постаје нестабилан кад се загрева. Употреби заштитне мере. 

2 Хемијске реакције могуће. Побољшане мере заштите. 

3 Ризик од експлозије при топлоти или тежим ударима. Формирати 
безбедоносну зону. 

4 Велика опасност од експлозије. Формирати безбедоносну зону. У случају 
пожара одмах евакуисати угрожене зоне. 

 
 Примери: 0–Хелијум, 1–Фосфор, 2–Калцијум, 3–Флуор, 4–ТНТ. 
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Табела 4: Посебне напомене 
 

Посебне напомене (бело поље) 

Ознака Значење Класа 

(празно) Вода за гашење јњ дозвољена - 

W 
(precrtano) 

Не користи воду за гашење. Класа 4.3 

OX Материјал делује оксидирајуће Класа 5.1 

ACID Материјал је киселина. Класа 8 

ALK Материјал је база. Класа 8 

COR Материјал је корозиван. Класа 8 

BIO Материјал је биолошки опасан (заразан) Класа 6.2 

 
Радиоактивна супстанца. Класа 7 

 
4. РУКОВАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАЛИМА 

 Сви опасни материјали морају се употребљавати са повећаним опрезом и 
пажњом, под надзором одговорног и стручног лица. Опасним материјалима могу 
да рукују само пунолетна лица, обучена и стручно оспособљена за тај посао. У 
току рада се морају строго придржавати свих прописаних мера заштите. Лица 
која не познају особине опасних материјала и нису оспособљена за рад са њима, 
ни у ком случају не смеју њима руковати. Није пожељно чак ни да прилазе, јер 
врло често и врло мали, безазлени пропусти могу бити узрок несрећа са 
несагледивим последицама.  
 Свако лице које рукује опасним материјалима обавезно је да не изазове 
нежељене последице, да не угрози свој или туђи живот, здравље и материјална 
добра. На радном месту не гомилати опасни материјал, већ га одмах предавати 
даље на наредну операцију према технолошком поступку или га односити у 
магацин. 
 Пре почетка сваког рада обавезно проверити да ли су предвиђене све 
мере заштите на раду, безбедности и противпожарне заштите као и санитетске 
опреме. 
 Спречавање или бар минимизирање опасности приликом руковања са 
опасним материјалима, подразумева пре свега доступност информацијама о 
врсти материјала о којој се ради, њеној количини и могућностима ризика које она 
носи. Зато је веома важно правилно обележавање сваке врсте материјала, 
заштитна опрема руковаоца, као и обученост свих руковаоца у случајевима било 
каквог контакта са овим материјалима или само непосредног присуства у 
просторијама где се опасни материјали налазе. 

Република Србија континуирано ради на усклађивању и усвајању закона 
и правилника са директивама Европске Уније, од којих се издвајају Закон о 
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05) и Стратегију 
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безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период 2009. до 2012. 
године („Службени гласник РС“, бр. 32/09), као и читав низ Правилника који  
покривају ову област. 
 

5. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА РИЗИКА 
Законска регулатива у нашој земљи у овој области, између осталог, 

предвиђа израду Акта о процени ризика за свако радно место у оквиру сваког 
предузећа, а на основу Правилника о начину и поступку процене ризика на 
радном месту и у радној околини („Службени гласник РС“, бр. 72/06 и 84/06-
исправка). 

Овакав приступ подразумева и предвиђање мера за смањење сваког 
потенцијалног ризика, па и оних који се односе на употребу и руковање 
опасним материјалима. 

Кад се говори о мерама за смањење нивоа ризика неопходно је да су 
руковаоци упознати са техничким подацима о материјалима и супстанцама 
које се користе на радном месту. Такође је важно да се руковаоци строго 
придржавају прописаних технолошких процедура и приручника за рад. 
 За све материјале који се користе у производном процесу, нарочито за 
материјале који су лако запаљиви, експлозивни, отровни, лако испарљиви, 
агресивни, корозивни, отровни тј. који су опасни у било ком погледу мора 
постојати Упутство за безбедно складиштење, транспорт, коришћење и накнадно 
поступање. Овим упутствима треба дефинисати и поступања у случају 
акцидентних ситуација. Радници који користе ове материјале треба да буду 
упознати са овим упутствима и обучени за коришћење опасних материјала. 
Радници који не користе ове материјале, али могу бити угрожени од њих такође 
треба да буду упознати са штетностима ових материјала и да буду обучени за 
поступање у ексцесним ситуацијама. 
 Важно је придржавати се прописаних мера личне и колективне заштите. 
Ове мере се морају примењивати када се рукује опасним материјалима. 
Прописане мере се односе како на особље које је у директном контакту са 
опасним материјалима тако и на особље које другим поводом борави у зони 
опасности. 
 

6. ЗАКЉУЧАК  
У раду је објашњен појам опасних материјала који се могу  јавити  у току 

производње, складиштења, транспорта, коришћења или располагања. Такође је 
дата и међународно призната класификација опасних материјала подељених у 
девет група. Приказан је један од могућих начина обележавања опасних 
материјала који може да буде од изузетне помоћи при интервенцијама у 
акцидентним ситуацијама, али и као важно обавештење или подсетник свима 
који рукују са опасним материјалима. На крају су поменуте неке од општих мера 
које треба предузимати како би се ризик од употребе опасних материјала свео на 
најмању могућу меру и самим тим безбедност подигла на виши ниво. 
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БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У 
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  

 
Нада Стојановић , ВТШ Ниш   

 
ЦИЉ И ИСХОД ПРЕДАВАЊА 

 Циљ предавања је упознати студенте да примена прописа који се односе на 
амбалажу, руковање, превозно средство којим се транспортује опасна материја, своди 
опасност по људске животе и околину која индиректно утиче на људе, на најмању могућу 
меру. Прописи се односе и на манипулативне раднике који учествују у систему 
транспорта. Наглашава се одговорност учесника у транспорту и дају се перспективе 
развоја у циљу унапређења стања у овој области. 

Кључне речи: опасне материје, транспорт, прописи, друмски саобраћај. 
 

SAFETY IN TRANSPORT OF DANGEROUS MATERIALS IN ROAD 
TRAFFIC 

 
AIMS AND OUTCOMES 

  The goal of the lecture is to teach students that application of regulations related to 
packaging, handling and transport vehicles for hazardous materials, reduces danger to human 
lives and the environment which indirectly affects the people, to the minimum. The regulations 
also apply to workers involved in the transport system. The responsibility of participants in the 
transport is emphasized, and the perspectives of development in order to improve the safety 
status in this field are presented. 

Key words: hazardous materials, transportation, regulations, road traffic. 
 

1. УВОД 
Потребе за превожењем опасних материја из дана у дан постају веће. 

Истовремено присуство у саобраћају возила са опасним материјама представља 
изузетну опасност за људе и животну средину. Како би последице услед удеса 
биле минималне, дате су мере безбедности ADR-а у вези паковања амбалаже, 
возила, обележавања, обуке лица која рукују опасним материјама као и потребна 
документација за превоз опасних материја. 

Прописи ADR-а се унапређују у оквиру посебног Тела кога чине 
међународни експерти под ознаком WP.15, које се састаје двапут годишње у 
оквиру UN у Женеви. Стално се проверава и обезбеђује одговарајућа 
усклађеност еколошких, економских и осталих интереса и циљева друштва. У 
свету се предузимају одлучне и ефикасне мере како развој технике и технологије, 
који се не може зауставити, не би ишао на штету животне средине и здравља 
људи. 

 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 1,   ЈАНУАР  2011. 

34 

2. ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И ПРОПИСИ О ПРЕВОЗУ У 
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
2.1. Опасне материје 
Опасне материје могу да представљају ризик по здравље и живот 

становништва, могу проузроковати велике штете привреди и изазвати контами-
нацију животне средине. Према сличним особинама које карактеришу одређену 
опасност, опасне материје су сврстане у групе тј. класе. Сврха груписања је 
свођење огромног броја различитих опасних материја (око 50.000) у 9 класа. То 
омогућава примену идентичних мера заштите за одређене класе, а у складу са 
међународним прописима који уређују употребу, превоз, складиштење и 
контролу опасних материја. 

 
2.1.1. Класе опасности и називи опасних материја 
Према Европском споразуму о међународном превозу опасних материја у 

друмском саобраћају (ADR), приказане су класе опасности и називи опасних 
материја: 

- Класа 1 - експлозивне материје, према врсти опасности подељене су у    
6 група; 

- Класа 2 - гасови компримовани, гасови преведени у течно стање, гасови 
растворени под притиском; 

- Класа 3 - запаљиве течности; 
- Класа 4 - запаљиве чврсте материје, материје склоне самопаљењу, мате-
рије које у додиру  са водом ослобађају запаљиве гасове; 

- Класа 5 - оксидирајуће материје и органски пероксиди; 
- Класа 6 - отровне (токсичне) и инфективне материје, 
- Класа 7 - радиоактивне материје; 
- Класа 8 - корозивне (нагризајуће) материје; 
- Класа 9 - остале опасне материје. [3, 4] 

 
 2.1.2. Карактеристике запаљивих течности (класa 3) 

Карактеристике запаљивих течности класе 3, које су меродавне за 
описивање ове врсте опасних материја су: 

- температура запаљивости; 
- температура паљења; 
- температура самозапаљења; 
- доња граница паљења пара у ваздуху и 
- брзина сагоревања. 

У класу 3 спадају запаљиве течности као што су: бензин, сирова нафта, дизел 
гориво, бензол, метанол, етанол, ацетон, алкохол, боје, итд. 

Материје класе 3 по ADR-у даље су класификоване и разврставају се 
према степену опасности на: 

- F - Запаљиве течне материје без споредне опасности; 
- F1 - Запаљиве течне материје са тачком паљења од највише 61oC; 
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- F2 - Запаљиве течне материје са тачком паљења преко 61oC, које се 
предају на превоз или првозе загрејане на или изнад њихове тачке 
паљења  (згрејане материје); 

- FТ - Запаљиве течне материје, отровне; 
- FТ1 - Запаљиве течне материје, отровне; 
- FТ2 - Средства за борбу против штеточина (пестициди); 
- FTC - Запаљиве течне материје, отровне, нагризајуће; 
- D - Десензибилизоване експлозивне течне материје. 
 
Запаљиве течне материје могу горети само у случају да се постигне 

њихово загревање до температуре која омогућава стварање довољних количина 
пара које са ваздухом формирају запаљиву смешу. Течност не сагорева, сагоре-
вају паре течности. 

Основна врста опасности, која се манифестује у случајевима удеса, било 
које врсте, при раду са запаљивим течностима је пожар, тј. топлотно дејство, 
дејства ударног притиска и нагризајућа дејства. 

 
2.1.3. Бензин као типични представник из класе 3 
Као типични представник из класе 3 је бензин, пожарно-експлозивно 

најопаснија течност, која се најчешће превози. Хаварија амбалаже са бензином 
носи опасност од пожара и експлозија великих размера. 

Опасност по живот и здравље људи садржана је и у томе што су паре 
бензина угушујуће јер смањују концентрацију кисеоника у ваздуху. Утицај на 
животну средину је директан. 

За гашење пожара користи се пена, прах или угљендиоксид. За гашење се 
не сме користити вода, осим за хлађење околних цистерни, које не горе. 

Бензин се пакује у бурад, вагонске и ауто цистерне. Складишти се у 
подземним и надземним резервоарима. Ускладиштење се обавља по законским 
прописима. Просторије у којима се складишти морају бити обезбеђене од дејства 
свих извора паљења и топлоте, а с обзиром на велику испарљивост и ниску доњу 
експлозивну границу, просторије морају бити проветрене. 

Сви актери у процесима, произвођачи, дистрибутери, трговци и 
корисници имају свој појединачни део одговорности за утицај на здравље људи и 
животну средину у целокупном животном циклусу производа или услуга. 

Појединачна одговорност сваког од учесника биће већа у оним деловима 
животног циклуса производа који су под контролом и којима се управља. 

Целокупан животни циклус бензина могуће је поделити у три дела: 
- производња; 
- транспорт и дистрибуција и 
- употреба. 

Посебно је значајна фаза транспорта и дистрибуције бензина на 
бензинску станицу. Затим, манипулација и услуга на бензинској станици и све 
емисије које настају том приликом, а емитују се у делове животне средине као 
последица особина и карактеристика бензина као производа. 
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Активности на бензинским станицама 
Објекти и активности на бензинским станицама могу угрозити здравље 

људи и животну средину како приликом њиховог редовног рада, тако и у случају 
удеса и неконтролисаног ослобађања загађујућих материја. 

Приликом редовног рада бензинске станице, с обзиром да се на њој 
манипулише нафтним дериватима, потенцијална опасност за људе и животну 
средину  може се манифестовати кроз: 

- загађење пореклом из моторних возила; 
- истицање деривата; 
- испарење деривата и 
- повећан ниво буке и вибрација. 

Као последица наведених потенцијалних опасности може доћи до 
директног или индиректног угрожавања људског здравља, ваздуха, земљишта, 
површинских и подземних вода и материјалних добара. 

У ванредним ситуацијама, приликом неконтролисаног истицања горива, 
може доћи до удесне ситуације која за последицу има велику контаминацију 
животне средине и угрожавање живота и здравља људи. 

Технолошки процес на бензинској станици, чине четири међусобно 
повезана система: 

- допрема и претакање нафтних деривата из аутоцистерни; 
- складиштење нафтних деривата у резервоаре; 
- систем за развод горива и 
- систем за издавање горива у возила. 

Свака од активности представља потенцијалну опасност за нарушавање 
здравља радника и животне средине услед акцидентног или континуалног 
загађивања угљоводоницима пореклом из деривата (пожари, експлозије, 
испаравања). 

Због тога, свака бензинска станица садржи опрему која треба да обухвати 
и систем заштите од пожара (хидрантска мрежа, апарати за гашење пожара и др.) 
и систем заштите животне средине (сепаратори за пречишћавање зауљених 
отпадних вода, систем за пречишћавање засићених пара из одушака, средства за 
чишћење и др.). 

Највеће су емисије штетности, које потичу из деривата, током процеса 
претакања из резервоара рафинерије, ауто-цистерне или вагон-цистерне, у 
складишне просторе и из резервоара бензинске станице у саобраћајна средства.  
Ова места су такође и са највећим процентом хемијских удеса. 

Може се закључити да је утицај бензина на радну и животну средину 
веома значајан у ланцу дистрибуције а посебно на локацији бензинских станица. 

Негативан утицај бензина, као производа, на радну и животну средину 
може бити смањен побољшавањем постојеће технологије на бензинским 
станицама, побољшањем техничко-технолошке дисциплине. 

Највећа емисија угљоводоника долази при претакању горива из пумпних 
аутомата у резервоаре аутомобила. Разлог за веће концентрације испарљивих 
угљоводоника на бензинским станицама не треба приписати само доливању 
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горива у резервоаре, већ и емисији из самих аутомобила. Непосредно пре 
пуњења резервоара аутомобилски мотори раде или су ван погона али су 
загрејани. У оба случаја емисија штетности је повећана. 

Стратегија и пракса будућих деловања заштите здравља људи и заштите 
животне средине у промету нафтних деривата потребно је да се развија у 
неколико праваца. 

На пример, превентивно смањење угљоводоника у радној и животној 
средини, што подразумева проналажење других алтернативних решења за 
постојећа горива. Затим, усавршавање постојеће опреме за транспорт, 
складиштење и манипулацију, успостављање мониторинга за праћење и 
контролу технолошког процеса и квалитета животне средине. 

Све наведене мере за побољшање постојећег стања морају бити праћене 
законском регулативом, одговарајућим прописима и стандардима у овој области. 
 

Поступак при истицању из амбалаже 

- У зависности од обима удеса, обавестити ватрогасце, пошиљаоца или 
примаоца, милицију и Центар за узбуњивање; 

- Опасно подручје оградити и обележити зону безбедности; 
- Забранити приступ свим лицима која не учествују у санацији настале 
незгоде; 

- У угроженој зони, одмах зауставити машине, искључити све изворе 
паљења, не пушити, угасити отворен пламен и не користити електричне 
апарате који варниче и не прилазити са светиљкама са отвореним 
пламеном; 

- Уклонити све изворе паљења и топлоте; 
- Мерити концентрацију паре при тлу; 
- Ветроказом одредити смер ветра како би се знало у ком смеру одлази 
највећи део паре; 

- Обележити стални надзор ватрогасаца са средствима за гашење; 
- Опремљен потпуном заштитном опремом приступити отклањању квара 
и прикупљању материје у интервенцијске посуде или приступити 
припреми услова за претакање по пропису о претакању запаљивих 
течности; 

- Зависно од начина претакања и врсте судова у које се претаче, 
извршити прописно уземљење, као меру осигурања од појаве статичког 
електрицитета; 

- Прикупљену течност спаковати у прописану амбалажу; 
- Остатке разливене течности прекрити песком или сувом земљом; 
- Заштиту прилагодити тежини хаварије. Користити ватроотпорну 
заштитну одећу и обућу, заштитне рукавице, заштитне наочари и 
изолацијски апарат. 

 
 Прва помоћ 

Затрованог одмах уклонити из контаминиране зоне. Позвати одмах 
лекара. Уколико је дошло до удисања паре бензина, затрованог утоплити и 
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оставити на миру, а ако је дошло до престанка дисања, давати вештачко дисање. 
Уколико је дошло до гутања, вршити испирање водом и изазивати повраћање. 
Уколико је потребан транспорт, затрованог ставити у бочни лежећи положај.[4] 
  

2.1.4. Инцидентне ситуације 
Превоз опасних материја носи са собом ризик јер опасне материје по 

својим особинама и хемијским реакцијама могу угрозити здравље и животе 
људи, материјална добра и животну средину. 

Инцидентне ситуације или саобраћајне незгоде су непредвидљиви 
догађаји са несагледивим последицама. Према томе, неопходно је предвидети све 
мере које омогућавају управљање ризиком и спречавање настанка штетних 
последица. Сигурност и превенција се стављају на прво место.  

Да би се повећала безбедност, потребно је идентификовати могуће узроке 
настанка који могуда да доведу до инцидентне ситуације. 

Код настајања инцидентних ситуација у којима су учествовала возила за 
превоз опасних материја, може доћи до оштећења судова, и до изливања или 
цурења опасне материје по коловозу, сливању у канализацију или на земљиште 
поред коловоза, а и до директног утицаја на случајне пролазнике. Затим, 
угрожено је и шире подручје јер може доћи до загађења водених токова, 
земљишта и подземних вода. Последице су веће уколико се инцидент догоди у 
градској зони или насељеном месту. 

 
2. Прописи о превозу у друмском саобраћају 
Примарну улогу, за спречавање настанка штетних последица, код 

транспорта опасних материја, има примена прописа (правна регулатива) којима 
се одређују правила, овлашћења и процедуре при превозу опасних материја у 
друмском, железничком, речном, поморском и ваздушном саобраћају. 

Примена прописа код транспорта опасних материја мора бити подложна 
сталној контроли и то: возила (техничка исправност, атести опреме и судара),  
возача (важност ADR лиценце и за које опасне материје) и трасе којом се крећу 
возила (одобрена траса од стране надлежних органа). 

Перманентном контролом у примени прописа, код превоза опасних 
материја, штетне последице могу се свести на минимум у случају инцидентне 
ситуације. 

 
2.2.1. Врсте споразума за превоз опасних материја 

 На слици 1. приказане су различите врсте споразума који се користе при 
превозу опасних материја у свим видовима саобраћаја. 

- За друмски превоз - Европски споразум о међународном превозу 
опасних материја - ADR; 

- За железнички превоз - Међународни правилник о превозу опасних 
материја - RID; 

- За ваздушни превоз - Техничка упутства за ваздушни транспорт 
опасних материја - ICAO - TI; 
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- За поморски превоз - Закон о поморском превозу опасних материја - 
IMDG; 

- За превоз унутрашњим воденим путевима - Европски споразум о 
међународном превозу опасних матерја унутрашњим пловним 
путевима - ADN. 

 

 
Слика 1: Врсте споразума за превоз опасних материја у свим видовима саобраћаја 

 
2.2.2. Европски споразум о међународном превозу опасних материја- 

АDR 
Европски споразум о међународном превозу опасних материја - ADR, 

потписан је у Женеви 30.09.1957. године. Државе потписнице овог споразума 
имају обавезу да своје националне прописе из ове области прилагоде ADR-у, 
тако да одступања од споразума, уколико постоје, не могу бити са блажим 
критеријумима. Европска унија је преузела део прописа о превозу опасних 
материја из међународних споразума и уградила их у своје законодавство. 
Међународни прописи за превоз опасних материја друмским саобраћајем исти су 
као и национални у свих 39 европских држава. [4] 

 
2.2.3. Регулисање превоза опасних материја у Србији 
За регулисање превоза опасних материја у Србији примењује се читав низ 

прописа, који директно или индиректно, утичу на одвијање транспорта. Нпр. 
Закон о превозу опасних материја из 2009. године који је од свог првог 
објављивања 1990. године мењан и допуњаван седам пута. 

 
2.2.4. Моторно возило 
Моторно возило које је намењено за превоз опасних материја мора бити 

прегледано према посебним стандардима и условима, који су предвиђени 
Законом о превозу опасних материја. Ако је утврђено да моторно возило и 
приколица испуњавају услове за превоз одређене опасне материје, издаје се 
потврда која важи једну годину, а на основу ове потврде издаје се сертификат о 
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исправности возила за превоз опасних материја. Моторно возило којим се 
превозе опасне материје, може имати само једну приколицу или полуприколицу. 

 
2.2.5. Ознаке упозорења 
Према ADR прописима, када се опасан терет транспортује возилима 

друмског саобраћаја, обавезно је да се на возилу (са бочне, са предње и са задње 
стране возила) постави одговарајућа ознака за упозорење осталих учесника у 
саобраћају. 
 

 
Слика 2. Пример обележавана опасних материја класе 3 – за бензин 

 
Табле упозорења су правоугаоног облика, величине 400/300 милиметара, 

наранџасте боје и са црном ивицом и хоризантолном линијом ширине 15 mm. У 
горњој половини поља табле је уписана бројчана ознака опасности, а у доњој 
половини бројчана ознака опасне материје која се састоји из четири цифре. 
 

 
Слика 3. Означавање возила цистерне за превоз опасног терета класе 3 

 
3. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА 

У ланцу пошиљалац-превозник-прималац сви учесници треба да се 
придржавају Закона о превозу опасних материја, да би се такав терет превезао на 
што безбеднији и квалитетнији начин. Учесници у превозу,који предају на превоз 
опасну материју или је превозе сопственим превозним средствима, дужни су да 
опасну материју припреме за прописан и безбедан начин превоза. 
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3.1. Дужности и обавезе предузећа која предају на превоз опасне 
материје 

Предузећа која предају на превоз опасне материје дужна су да 
предузимају превентивне и заштитне мере којима се обезбеђује заштита живота и 
здравља људи, заштита животне средине и материјалних добара. Предузећа која 
су пошиљалац оваквог терета дужна су да организују и трајно врше контролу 
спровођења и испуњености свих услова који су прописани Законом за превоз 
опасних материја у друмском саобраћају. 

 
3.2. Дужности и обавезе предузећа које врши превоз опасне материје 
Дужности и обавезе предузећа које врши превоз опасне материје су: да не 

сме примити на превоз опасну материју ако нису испуњени сви услови 
прописани за њен превоз.  

Предузеће-превозник мора да обезбеди да превозна средства буду 
технички исправна, опремљена и обележена према прописаним стандардима. [3, 
4] 
  

3.3. Преглед возила пре почетка превоза опасних материја 
 Преглед возила пре почетка превоза опасних материја обухвата већи број 
радњи које обавља стручна служба која стално води рачуна о одржавању возног 
парка, како би се обезбедила исправност возила. Наведене су само неке од њих:  

1. Преглед уређаја за светлосну и звучну сигнализацију, мерача и 
показивача у кабини, спојки, уређаја за кочење и уређаја за 
управљање; 

2. Преглед нивоа воде, уља, горива, итд. (има их 22) 
 

3.4. Дужности и обавезе возача моторног возила 
 Дужности и обавезе возача моторног возила садржане су у следећем: 

потребно је да поседује исправу о превозу опасне материје, сертификат о 
исправности возила, уверење о стручној оспособљености за управљање тим 
возилом и упутство о посебним мерама безбедности.  

По Закону о превозу опасних материја, дужности и обавезе возача 
моторног возила су да се: 

1. упозна са особинама опасне материје коју превози; 
2. изврши визуелни преглед целог возила и утврди присуство и 

исправност опреме на возилу,  итд., има више од 20 навода. 
 

4. МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, 
ПРИ ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ 
САОБРАЋАЈУ 

Превоз опасних материја код нас регулисан је Законом. Закон о 
безбедности саобраћаја, Правилник о техничком прегледу возила, Правилник о 
превозу опасних материја у друмском саобраћају, дају могућности, сагласно 
Европском споразуму о међународном друмском превозу опасних материја ADR, 
за квалитетан и безбедан превоз.  
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Технички преглед 

 За технички преглед возила, која обављају превоз опасних материја, 
сматра се да је једна од најзначајнијих превентивних мера у области безбедности 
саобраћаја. Код возила која обављају превоз опасних материја, поред 
стандардног прегледа свих уређаја значајних за безбедност врши се контрола 
исправности специјалне и додатне опреме на возилима. 
  

Инспекцијски надзор 
 Инспекцијски надзор над извршењем Закона о превозу опасних материја 
и међународних уговора непосредно врши надлежни републички орган. 
Овлашћења су садржана у Закону о опасним материјама. 
  

Мере надзора у превозу опасних материја 
 Овлашћено службено лице надлежно за вршење надзора над 
спровођењем Закона врши контролу: 

- сертификата о исправности моторног возила за превоз опасних 
материја, 

- превозних докумената, 
- моторног возила, 
- опремљености и означености моторног возила, 
- правца кретања и време задржавања моторног возила(одобрених), 
- упутства о предузимању мера безбедности. 

 Након извршене контроле, уколико  су нађени недостаци, лице које врши 
надзор из разлога безбедности саобраћаја, може да обустави даљи превоз опасне 
материје, може наредити возачу да доведе возило, опрему и средства за 
обележавање у исправно стање. 
  

Вођење базе података 
 Правац унапређења стања у области транспорта опасних материја у 
друмском саобраћају је вођење базе података и њена допуна о врстама опасних 
материја, њиховим особинама које представљају опасност по живот и здравље 
људи, материјална добра и животну средину. Затим, о мерама које треба 
предузети за спречавање или отклањање опасности, и о предузећима која могу 
пружити помоћ при уклањању настале опасности. 
 Од значаја је напоменути да су у употреби нове опасне материје, а то 
повлачи за собом перманентно мењање или допуну постојећих прописа. 
  

Виши ниво оспособљавања 
 Људски фактор и ризик који носи са собом потребно је превазићи 
оспособљавањем свих учесника у ланцу транспорта опасних материја у 
друмском саобраћају и подићи на виши ниво, посебно непосредних извршилаца. 
Део посла који се односи на паковање, обележавање и припрему документације 
је од примарне важности, а смим тим и практична обука самих извршилаца. 
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Координација превентивних мера 
 Активности носилаца заштите од акцидента са опасним материјама нису 
увек довољно усклађене и повезане, без обзира што су циљеви ове заштите 
јединствени и заједнички. Потребно је обезбедити, у овом делу, ефикаснију 
координацију свих превентивних мера и активности (и осталих) ради заштите од 
удеса са опасним материјама. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
При транспорту опасних материја у друмском саобраћају, одговорност 

свих учесника у ланцу пошиљалац-превозник-прималац, наведена је у национал-
ним и међународним прописима. 
 Да би се транспорт опасних материја обавио на начин који је предвиђен 
процедурама и прописима за превоз друмским саобраћајем, неопходно је 
оспособљавање на вишем нивоу, што подразумева да сваки радник мора бити 
обучен да правилно рукује опасним материјама и опремом у свим фазама током 
циклуса превоза. 

Такође је потребно познавање поступака у случају опасности коју може 
изазвати опасна материја у току транспорта. Потребно је обезбедити ефикаснију 
координацију свих превентивних мера и активности ради заштите од удеса при 
превозу опасних материја у друмском саобраћају. 
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ПРЕТОВАРНА МЕХАНИЗАЦИЈА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ 
УЗРОК НЕЗГОДА ПРИ МАНИПУЛАЦИЈИ ТЕРЕТОМ 

  
Бобан Цветановић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
У раду се указује на неопходност порасти свести о значају безбедности радних 

процеса уопште и посебно безбедног обављања претоварно-транспортних операција. 
Такође се истиче значај изучавања могућих узрока настанка и последица незгода и то 
проучавањем како реализације самих радних процеса тако и психологије радника. 

Кључне речи: безбедност, претовар, механизација 
  

RELOADING MECHANIZATION AS A POTENTIAL CAUSE OF 
ACCIDENTS DURING LOAD HANDLING  

 
AIMS AND OUTCOMES 
The paper points out the necessity to increase the awareness of the importance of the 

safety in work processes in general and, especially, the safe execution of the reload-transport 
operations. It also emphasizes the importance of the study of the possible causes of occurrence 
and the consequences of the accidents through the analysis of the work processes execution and 
the psychology of workers, as well.  

Keywords: safety, reloading, mechanization 
 

1. УВОД  
На свом путу у току транспорта, од места производње до места 

потрошње, производи тј. роба морају се неминовно претоварати и складиштити. 
Унутрашњи транспорт, претовар и складиштење су сложене и веома 

важне привредне делатности и не могу се изоловано посматрати због узајамног 
дејства и повезаности. Може се рећи да претоварне и складишне операције 
представљају међуфазу између спољашњег и унутрашњег транспорта. 
Ефикасност транспортног процеса у директној је зависности од ефикасности 
реализације претоварно-складишних операција јер због задржавања на овим 
операцијама, престаје и транспортна активност и то су изгубљени капацитети за 
превоз. 

Од укупног продуктивног времена у индустрији на реализацију транс-
портно-претоварно-складишних процеса (у даљем тексту ТПС процеси) отпада у 
просеку око 50% (ово учешће варира у зависности од врсте производње па је на 
пример у хемијској индустрији оно 19%, а у пољопривреди 70%) [4]. У земљама 
ЕУ последњих година просечни раст делатности транпорта и претовара 
премашује раст бруто домаћег производа тих земаља, а само у европским лукама 
се годишње претовари скоро 2 милијарде тона терета. Данас је потпуно јасно да 
се у интензивнијим проучавањима ових процеса објективно крију и највеће 
рационализационе резерве у процесу репродукције. 
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Ови процеси носе велики степен ризика јер се током њиховог обављања 
могу десити различите врсте незгода чије су последице повреде радника, 
настанак материјалних штета и угрожавање окружења. Процес претовара, 
свакако, представља најризичнију фазу у реализацији логистичких ланаца и носи 
висок ниво ризика од повреде радника који учествују у реализацији тих процеса 
или се налазе у непосредној близини места реализације претоварног процеса. 

Подаци Међународне организације рада (International Labour Organization 
- ILO) казују да је број повреда на раду, у области ТПС процеса , изузетно велики 
и креће се око 30% од укупног броја повреда у привреди [2]. С обзиром да незва-
нични подаци казују да се годишње деси преко 250 милиона незгода на раду, 
потпуно је јасно да су ово процеси са јако израженим ризиком настанка незгода.  

Као илустрација трошкова повреда и губитка здравља на раду може да 
послужи пример В.Британије у којој ови трошкови износе 5-10% укупног 
профита компаније, при чему је 2002/03 пријављено 150.000 различитих повреда, 
а 2003/04 је било 235 смртних случајева на радним местима. Процењено је да 
нарушено здравље и повреде коштају британску привреду 3% бруто националног 
дохотка.  

Неке америчке студије показују да годишњи трошкови незгода на само 
једном претоварном месту износе око 200$ и то при релативно малим просечним 
обимима рада. Невероватно делује податак да се на неким ризичнијим радним 
местима дешавало да на 100 запослених, који раде пуно радно време, буде           
9 повређених. Замена једног радника који обавља стручне послове компанију у 
просеку кошта 13.000$, а замена врхунског менаџера чак 1.500.000 $ [3].  

У ЕУ, на 100.000 запослених у транспорту, складиштењу и комуникаци-
јама, годишње смртно страда 12 радника, а око 6.000 задобије телесне повреде и 
одсуствује са посла више од три дана.  

Сви ови подаци показују да се приликом изучавања ТПС процеса 
нарочита пажња мора посветити безбедности обављања ових операција, као и 
мерама заштите од штетног деловања.  

 
2. БЕЗБЕДНОСТ ТПС ПРОЦЕСА 
Под термином безбедности ТПС процеса подразумевају се следеће 

активности: безбедност рада, безбедност радне средине и пожарна безбедност[4].  
Безбедност рада чине активности и процедуре које се обављају у циљу 

заштите људства од настанка повреда. Ово је веома значајна област безбедности 
с обзиром да присуство претоварно-транспортне механизације и руковање 
теретом уопште представљају генераторе потенцијалних повреда при чему не 
треба заборавити ни аспект манипулације опасном робом.  

Безбедност радне средине подразумева решавање проблема заштите 
атмосфере од различитих врста загађивача или буке, а који могу угрозити психо-
физичко стање запослених. Иако у мањој мери присутни, и ови проблеми 
представљају значајан сегмент заштите људи запослених у ТПС процесима. 
Превасходно су последица присуства различитих претоварно-транспортних 
средстава који их емитују или роба које стварају прашину или на неки други 
начин загађују атмосферу како радне средине тако и ширег окружења. Бука 
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доводи до смањене концентрације радника и промене психичког стања, а као 
последица јавља се смањење радног учинка. Уколико се ради о трајнијем дело-
вању буке, последице могу бити и трајна оштећења слуха. Типични извори буке 
у складиштима су претоварна средства, покретни делови складишне опреме или 
инсталација за грејање или хлађење. Постоји неколико приступа елиминацији 
или смањењу буке и то: провера исправности опреме и инсталација, промена 
система и уређаја који се употребљавају у складиштима коришћењем оних који 
стварају мањи ниво буке и наравно коришћење различитих акустичних 
изолатора. 

Пожарну безбедност чине активности усмерене на заштиту људства и 
имовине од пожара и експлозија. Ово је најзначајнији сегмент безбедности у 
складиштима која су намењена за чување токсичне и лако запаљиве робе.  

Може се закључити да је безбедност резултат, с једне стране, карактери-
стика робе којом се манипулише, а са друге стране последица примењене техно-
логије и начина реализације ТПС процеса.  

Роба којом се манипулише при претовару или складиштењу може, сама 
по себи, бити опасност с обзиром на своје физичко-хемијске карактеристике. 
Зато запослено особље мора да изучава особине робе којом манипулише 
(претоварује или складишти) и коришћењем мера заштите штити и сопствену 
безбедност и безбедност добара. Посебан проблем представљају јавна складишта 
у којима запослено особље релативно слабо познаје особине робе која се 
складишти, а знатно слабије од људства које је запослено у складиштима 
предузећа која ту робу производе. 

С друге стране примењена технологија и начин реализације ових процеса 
је много чешћи узрочник незгода па зато представљају главни фактор безбед-
ности. Непридржавање предвиђених процедура, лоша организација, управљање и 
контрола су фактори који готово сигурно доводе до повреда на раду и великих 
материјалних штета. Потпуно је јасно да су неки од ових фактора последица 
немарности и слабе обучености запосленог особља. 

У циљу повећања безбедности могућа је примена разне опреме која може 
да пружи заштиту особљу при раду (слика 1.) 

 

 
Слика 1: Заштитна опрема радника 
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Нека од средстава заштите штите од разних физичких утицаја обруша-
вања терета, рада са опасним материјама, евентуалног преласка точка возила 
преко стопала итд. 

 
3. ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ 
Постоје два правца или аспекта деловања у смислу повећања безбедности 

реализације ТПС процеса (а и радних процеса уопште): 

 превентивно деловање; 
 деловање у току есплоатације система.  

Превентивна заштита заузима централно место када је реч о повећању 
безбедности и представља основ за спречавање ризика. Под превентивом се 
подразумевају активности које се спроводе у циљу спречавања настанка штетних 
догађаја, али и смањења последица када до незгоде ипак дође. У спровођењу 
превентиве користи се савремена научна дисциплина - превентивно инжењерство 
у којој се, коришћењем различитих поступака и метода, а полазећи од достигнућа 
више научних области, мери ризик настанка незгоде, утврђује заштита и њен 
утицај на ризик, те надзире спровођење мера.  

Препознавање ризика је нарочито отежано у сложеним системима какви 
су складишно-претоварни при чему су неки ризици тако прикривени да се често 
превиде. Постоје различите технике за препознавање ризика као што су 
проучавање извештаја о насталим штетама, прегледи објеката, опреме, уређаја, 
система заштите, израда нацрта производних токова у предузећу итд. 
Истраживања показују, да се предузимањем одговарајућих превентивних 
контрола ризик може смањити за 33%.  

Оно што је веома битно када се говори о превентивном деловању јесте 
постојање одговарајуће законске регулативе тј. одговарајућих закона и 
правилника који се тичу претоварно-складишних процеса. У свакој земљи 
постоји велики број актуелних прописа који се тичу безбедности, а односе се 
како експлоатације и радних услова које треба обезбедити тако и поступака 
пројектовања и градње складишта. Нашу регулативу из области безбедности рада 
средстава унутрашњег транспорта и претовара обухвата већи број Закона и 
Правилника, донешених пре више година и који углавном нису усклађени са 
развојем средстава механизације. Поштовање законске документације често није 
довољно да би се степен безбедности одржао на високом нивоу па све већи број 
компанија тежи увођењу система менаџмента заштите и безбедности здравља 
запослених – OHSAS (ISО 18000). Поједине земље имају потпуно дефинисану 
законску регулативу у области рада средстава унутрашњег транспорта и 
претовара. На пример у Америци је ОSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) [5] донела читав низ обавезујућих упутстава и захтева у раду са 
појединим средствима претовара.. 

Другу групу активности која се спроводи у циљу безбедности чине 
активности које се реализују у току експлоатације система. То је практично 
спровођење претходно дефинисаних мера и поступака па се може рећи да су ове 
активности контролне и то су прегледи и испитивања опреме.  
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3.1. Периодични и превентивни прегледи и испитивања 
претоварне механизације 

На претоварној механизацији би требало да се врше превентивни и 
периодични прегледи и испитивања. Циљ је проверавање и утврђивање да ли су 
на опреми, која се користи у процесу претовара и унутрашњег транспорта, 
примењене мере безбедности и здравља на раду утврђене прописима у области 
безбедности и здравља на раду, техничким прописима, стандардима и 
упутствима произвођача.  

Претоварна механизација-опрема која подлеже превентивним и 
периодичним прегледима и испитивањима, у смислу законске регулативе је: 

- Дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено 
постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,3 тона и више, 
на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење 
терета помоћу челичног и другог ужета, ланца, хидраулике и др.; 

- Регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван 
њега, везане за шине или која има на неки други начин аутоматски 
регулисане позиције) која служи за уношење у регал и узимање из 
регала палета или материјала; 

- Подизна платформа на механизовани погон која, помоћу уграђене 
платформе или корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради 
обављања радних операција; 

- Висећа скела, фасадни, теретни и путнички лифт (изузев лифтова у 
стамбеним зградама) на механизовани погон, који на вертикалним 
површинама зграда, на фасадама зграда, градилишта и у објектима 
намењеним за радне и помоћне просторије служе за дизање и 
спуштање запослених и материјала; 

- Самоходно возило на механизовани погон које се користи за унут-
рашњи транспорт – вучу, потискивање, дизање, спуштање и преноше-
ње терета. [1] 

Превентивни прегледи и испитивања обављају се пре почетка 
коришћења, односно пре давања на употребу запосленима, после реконструкције 
или хаварије, као и пре почетка рада на новом месту рада (нпр. рад на новим 
темељима или стабилно постављање на одговарајућим темељима), ако је опрема 
премештена са једног места на друго. Послодавац за вршење превентивних 
прегледа и испитивања опреме за рад, према Правилнику о поступку прегледа и 
испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, мора да ангажује 
правно лице са одговарајућом лиценцом.  

Опрема за рад која подлеже периодичним прегледима и испитивањима, 
прегледа се у року који је утврђен техничким прописима и стандардима или је 
утврђен упутством произвођача, а најкасније у року од три године од дана прет-
ходног прегледа и испитивања.  
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4. ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РУКОВАЊУ 
ПРЕТОВАРНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ  

Потпуно је јасно да је практично немогуће набројати све узроке који могу 
довести до незгода при ТПС процесима па се зато говори о најчешћим и 
предлажу одговарајуће превентивне мере којима се ти узроци отклањају. 

У погледу примењене технологије потпуно је јасно да су ТПС процеси 
базирани на ручној технологији ризичнији од процеса који су механизовани или 
аутоматизовани. При потпуној аутоматизованости ових процеса до грешака 
долази много ређе, а када до незгоде и дође последице се углавном огледају само 
кроз материјалну штету без повреда радника.  

С друге стране претоварна средства и опрема која се користе један је од 
основних узрочника незгода. На листи машина и уређаја са повећаним ризиком 
налазе се као средства са механичким погоном која се крећу по поду (нпр. 
виљушкари, карете...), затим средства за подизање и ношење терета на одређеној 
висини (нпр. дизалице, висећи конвејери ...) и средства са цикличним дејством 
чији покретни делови могу бити узрочник повреда (нпр. тракасти транспортери и 
сл.).  

 
4.1. Виљушкари 
Виљушкари представљају најчешће коришћено претоварно-транспортно 

средство. Званичних података нема, али се сматра да их у свету у употреби има 
неколико милиона (само у САД-у близу 860 хиљада). При томе су виљушкари 
носиоци значајног ризика што за последицу има велики број незгода са 
повредама радника и материјалним штетама.  

Позната је чињеница да сваке године велики број радника погине или се 
повреди при руковању виљушкаром. Према званичним подацима датим од 
стране Industrial truck association [6]  у САД се при раду са виљушкарима, сваке 
године, деси преко 80 смртних случајева, око 35.000 озбиљних незгода и преко 
60.000 мањих незгода у којима је повређено близу 20.000 радника. Према 
National Traumatic Occupational Fatalities (NTOF) 1530 радника је погинуло у 
незгодама са виљушкарима у периоду између 1980. и 2001. [3]  .  

При раду са виљушкарима, незгоде (слика 2) настају, углавном, као 
последице превртања виљушкара или различитих судара. Подаци казују да је 
26% незгода узроковано преношењем терета преко границе носивости што 
доводи до превртања, 18% сударом пешака или запослених са виљушкаром 
приликом транспорта терета, 14% падом терета са захватног органа, 14% 
захватањем помоћних радника заједно са теретом, 7% непажњом виљушкаристе 
у раду по рампама и манипулативним површинама, 7% ради губљења 
функционалних способности виљушкара након оправки, 7% због неподесног 
извођења операција руковања виљушкаром, 3% због губљења контроле над 
виљушкаром и 4% због осталих неправилности употребе виљушкара [7].  

Разлози који су утицали да виљушкари буду ризична средства су 
специфично окружење у којима се они крећу (токови радника и самих средстава 
су укрштени) тако да и релативно мала брзина кретања (max. 16 km/h) може 
представљати опасност. Виљушкар се не може брзо зауставити обзиром да је 
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тежина виљушкара готово двоструко већа од тежине аутомобила. Такође, при 
конструисању виљушкара, по правилу, се мања пажња посвећује безбедносним 
уређајима и опреми.  

 

  

  

Слика 2: Незгоде са виљушкарима 
 
У циљу превенције несрећа и повреда при раду виљушкаром мора се 

водити рачуна о следећим стварима: 
- оператери виљушкара морају добити потпуну обуку, процену и 
тестирање; 

- виљушкари се морају прегледати пре сваке смене; 
- возачи би морали увек носити појас како би се спречило њихово 
испадање приликом превртања виљушкара (у том случају каросерија 
виљушкара пружа потпуну заштиту); 

- никада се не сме прекорачити носивост изван номиналног капацитета 
јер прекорачење носивости по правилу доводи до превртања; 

- треба осигурати да је терет стабилан и сигуран пре самог покретања, не 
покретати виљушкар са високо подигнутим теретом; 

- оператери виљушкара увек морају пазити на људе који се налазе у 
околини маневрисања (видљивост оператера може бити делимично 
блокирана због габарита терета као и габарита самог возила), а нико не 
сме да стоји или пролази испод виљушки чак и када виљушкар није 
натоварен (такође је строго забрањено превожење људи виљушаром); 

- уколико се, приликом маневрисања, дође до локација које обструирају 
видно поље треба успорити и сиреном упозорити; 

- увек возити прописаном брзином, окретати и заустављати виљушкар 
полако, посебно успорити на успонима и рампама (нагли окрети могу 
избацити виљушкар из баланса, нарочито ако је натоварен). 
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Слика 3: Неправилна употреба виљушкара 

 
У смислу безбедности при раду са виљушкарима, важно је и да 

транспортни пут буде безбедан те он мора бити за 60-75 cm шири од ширине 
терета односно возила. Такође, виљушкар не сме радити на косини са нагибом 
већим од 12%, а већ се код толиког нагиба препоручује да се терет преноси 
возећи уназад по косини како би се искључила могучност превртања. Тло такве 
косине мора бити храпаво да би дошло до клизања.  

Важан фактор безбедности је и осветљење и обележавање транспортних 
путева, нарочито из разлога што транспортни радници често сужавају путеве. 
Транспортни путеви морају бити обележени белом или жутом линијом ширине 
најмање 50 mm. 

Већина несрећа насталих управљањем виљушкаром, могу се спречити 
правилном обуком са иновирањем знања виљушкариста (коришћењем савета за 
управљање виљушкарима и праћењем сигурносних правила), сталном контролом 
реализације процеса и увођењем заштитне опреме. 

 

 
Слика 4: Заштитна опрема при раду са виљушкаром 
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4.2. Дизалице - кранови 
Током рада ових претоварних средстава, у радном пољу, осим руковаоца, 

често се налазе и други радници. Велики број могућих радних операција, 
динамички карактер дизалица као и велики број радника утичу на повећање 
могућности појаве незгода које за последицу имају како губитке у материјалном 
смислу тако и губитке живота и повреде радника.  

Најчешће, претоварна незгода настаје када недовољно обучено и 
контролисано особље рукује дизалицом. Руковалац дизалице мора увек да зна 
масу терета, распоне дизања и стање крана. 

Подаци казују да је пад терета услед прекорачења носивости, клаћења 
терета или његове ротације око вертикалне осе један од најчешћих узрока 
несрећа. Такође, узрочник повреда је често и пад саме дизалице из субјективних 
или објективних разлога.  

Удружење "David Mac Collumna" дало је листу најчешћих узрока незгода 
које се односе на све врсте дизалица: 

- претовар; 
- квар стабилизатора; 
- њихање куке; 
- квар ограничивача носивости; 
- извијање стреле; 
- превртање; 
- промена смера кретања колица; 
- долазак дизалице у контакт са електроводовима; 
- грешка у управљању. 
 
Према подацима анализе 1000 преврнутих кранова (током последњих 

двадесет година), од укупног броја незгода чак 15% се догодило у чистом 
транспорту. Такође је утврђено да се на сваких 10.000 сати рада деси превртање 
дизалице што резултира са 3% незгода са смртним исходом, 8% незгода са 
телесним повредама, 20% са озбиљним оштећењима инфраструктуре у зони 
дејства крана.  

Удружење "Division of Occupational Safety and Health California of 
Industrial Relations" DOSH [8]  обавило је истраживање у вези са незгодама при 
експлоатацији дизалица у периоду од 01.01.1997. до 31.12.1999. године. Од 
забележених 158 случајева, чак 115 (73 %) је у вези са аутодизалицама, 16% je у 
вези са мосним дизалицама, док су остале (порталне, торањске, бродске...) много 
мање присутне у незгодама. 

Према истраживању које је спровело удружење "Japan Crane 
Association" [9] које се односило на период од 1987. до 1992. године код ауто-
дизалица као најважнији узрок појаве незгода био је губитак стабилности и то 
како нестабилности терета тако и нестабилности саме аутодизалице. У истом 
истраживању се наводи податак да је проценат незгода које су биле у вези са 
аутодизалицама износи 52% у односу на укупан број незгода свих типова 
дизалица.  
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Слика 5: Незгоде са дизалицама 

 
Интересантно је и поређење односа броја незгода које су у вези са 

руковаоцима и радницима који раде у радној области дизалица. Према извештају 
удружења "Occupational Safety and Health Administration (OSHA)"[5], већина 
незгода са фаталним последицима (87%) је у вези са радницима који раде у 
радној области дизалице, док се остатак односи на руковаоце. National Safety 
Council (NSC) [10], је спровело додатно истраживање које је дало закључак да у 
90% незгода у вези са ауто-дизалицама кривац руковалац што оправдава захтев 
да руковаоци морају поседовати лиценцу за обављање свог посла. Према 
последњим проценама у САД постоји 45.000 лиценцираних руковаоца за 
торањске и ауто-дизалице. 

У раду са дизалицама идентификује се више врста опасности: на прето-
варном месту (механичке, од електричног удара, пожара и експлозија, зрачења..), 
спољњих утицаја (температура, влажност, јачина ветра, бука и вибрације...) и 
сопственог напора током претовара.  

Кранске операције захтевају планирање и сталну обуку у смислу провере 
знања ради употребе најновијих технологија као што су нпр. уређаји за мерење 
масе терета који се постављају на захватне органе. Такви уређаји аутоматски 
спречавају прекорачење дозвољене носивости.  
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Терет мора бити захваћен захватним средством на начин да не може доћи 
до испадања или расипања терета, при чему је овлашћени радник у организацији 
дужан да, на основу расписане технологије, зависно о врсти терета, пропише 
начин захватања и преношења терета. Преношење терета може се вршити само 
ако је терет, окачен на дизалици, заузео правилан положај и ако се не њише, при 
чему радници који раде на утовару и истовару терета дизалицом морају 
напустити манипулативни простор дизалице чим се терет одвоји од подлоге на 
којој је стајао. Пробно испитивање дизалице врши се пре пуштања дизалице у 
рад као и након тежег оштећења и након веће реконструкције. Прегледи 
дизалица могу се вршити дневно, недељно, месечно или годишње, а генерални 
преглед је сваке треће године. 
 
 4.3. Претоварна средства са континуалним дејством 

 Коришћење средстава са континуалним дејством (најчешће тракасти 
транспортери и конвејери) представља мањи ризик када су у питању повреде што 
не значи да се ради о потпуно безбедним средствима јер услед квара или 
непажње радника може доћи до озбиљних незгода. Откази или ломови појединих 
делова (кидање траке, вучног ланца и сл.) узрокују појаву великих динамичких 
сила, а не треба занемарити и утицај релативно честог заглављивања робе. Мере 
заштите, којима се покушавају смањити ризици настајања незгода, је примена 
заштитне опреме, адекватне обуке и контроле.  

На тракастом транспортеру, као најраспрострањенијем средству са 
континуалним дејством, по потреби се примењују разни сигурносни уређаји.  На 
пример то су елементи између траке и саме конструкције транспортера као што 
су прекидачи у случају изласка траке из правца, сигурносни прекидачи, сензори, 
монитори  брзине траке и др. (слика 6) 

 

 
 

Слика 6: Сигурносни уређаји код тракастог транспортера 
 

На крају не треба заборавити ни утицај радних пролаза и маневарског 
простора од којих се очекују да буду слободни без икаквих препрека, у добром 
стању без оштећења. Наравно подразумева се ове површине буду правилно 
димензионисане, а да на критичним местима буду постављени знаци 
безбедности. 
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5. ЗАКЉУЧАК  
Приликом реализације ТПС процеса, могу се десити различите врсте 

незгода чије су последице повреде запосленог људства, настанак материјалних 
штета и угрожавање околине. Зато је неопходно обратити посебну пажњу на 
безбедност ових процеса.  

Безбедност ових операција са робом резултат је, с једне стране, 
карактеристика ускладиштене робе, а са друге стране последица примењене 
технологије и начина реализације складишних процеса. Повећања безбедности 
реализације ових процеса постиже се пре свега превентивним деловањем тј. 
спречавањем да до незгода уопште дође као и деловањем у току експлоатације 
система тј. контроли. 
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ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ОПЕРАТЕРА ПРИ ОБРАДИ 
МЕТАЛА ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМИСАЊЕМ 

   
 Томислав Маринковић, ВТШ Ниш  

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Овo предавање има за циљ да пружи студентима основне информације о 

потенцијалним опасностима које су могуће у производним условима у оквиру технологије 
обраде дефомисањем.  Поред тога, намера је да се иницира креативно размишљање при 
пројектовању машина и алата у погледу обезбеђења што веће сигурности оператера као и  
заштите животне околине. 

Кључне речи: опасности, заштита, преса.  
  

DANGERS AND PROTECTION OF AN OPERATOR IN PLASTIC 
DEFORMATION PROCESSING OF METAL  

  
AIMS AND OUTCOMES 
This paper aims at giving basic information about the potential dangers that are possible 

in production conditions in the deformation processing technology. In addition, the intention is to 
initiate the creative thinking when designing machines and tools used in deformation processing, 
in terms of providing greater security for an operator and the environmental protection.  

Key words: danger, protection, press 
  

1. УВОД  
Пракса је показала да су најчешће повреде на пресама врло тешке, а 

некад њихове последице могу бити и фаталне. Повреде људи који раде на 
оваквим машинама представљају проблем за појединца, породицу и друштво у 
целини. Имајући ово у виду, многе развијене земље су предузеле различите врсте 
мера са циљем минимизације броја повреда. Најчешће су то „Директиве“ које 
имају за циљ да усмере пажњу у правцу предузимања безбедоносних мера при 
раду на машинама и серија стандарда који прецизно дефинишу начин анализе 
проблема безбедности у фази развоја машина. Примена безбедоносних мера се 
односи на произвођаче и кориснике.  

Према подацима објављеним у америчком часопису  Current 49  [1], који 
се односе на механичке пресе још 1980. године је било око 151.000 оператера 
механичких преса. Подаци од Bureau of Labor Statistics (BLS) [5] показују да се 
деси око 20.000 ампутација годишње. Између 1.600 и 2.000 (10%) од ових 
ампутација се десило при раду на механичким пресама. Констатације овог чланка 
показују недовољну безбедност механичких преса и потребу предузимања  
додатних мера заштите оператера. 
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2. УЗРОЦИ НАСТАНКА ПОВРЕДА У ПРОИЗВОДНОМ 
ПОГОНУ  

Тешке повреде на раду и оштећења здравља настају из два основна 
разлога: 

- непрописно урађена радна околина; 
- непоштовање одређених прописа и мера заштите на раду од стране 

самих извршиоца на машинама (оператера). 

Према томе несреће на раду нису несреће које се не могу предвидети, већ 
се дешавају услед присуства опасности везаних за непрописно понашање 
извршиоца и начина производње који  носи веће или мање ризике од повреда. 

Најчешћи узроци тешких и лакших повреда које су последица лоше 
планираног и организованог радног простора су:  

- недовољан радни простор око машине; 
- лоше планиран технолошки процес; 
- незаштићеност машине; 
- неисправан алат и опрема; 
- лоша инсталација. 

Најчешћи узроци повреда који су последица људског фактора су:  

- непознавање процеса рада; 
- телесни и други недостаци; 
- лоше навике; 
- премореност; 
- свесно излагање у циљу доказивања посебних способности. 
 
3. ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА ПРЕСАМА  
За обраду деформацијом може се слободно рећи да истовремено 

представља најстарији и најсавременији начин обраде који је применио човек. На 
први поглед апсурдно, али истинито. Од прапочетака обраде па до данас дошло 
је до великих промена, пре свега, у погледу средстава за рад.   

Овај општи напредак, у погледу повећања продуктивности и квалитета 
обраде, у стопу је праћен нежељеним последицама и повредама на раду. Њихов 
број је растао из дана у дан како су увођени погонски мотори, повећавана снага и 
брзина рада. Временом су пресе и њима сличне машине постале синоним  ризика 
и опасности од повреда на раду. Велики је број људи који су постали трајни 
инвалиди без прстију, шаке или руке. И поред свих напора и успеха који су 
учињени у погледу конструисања безбедних преса, ове машине су још увек у 
самом врху извора повређивања у металопрерађивачкој индустрији.  

На основу проучавања великог броја повреда на раду на пресама 
систематизовани су одређени закључци чија примена даје добре резултате. Пре 
свега, потребно је одредити опасне зоне и места на преси и повезати их са 
поступком обраде. На пример, један радни циклус може да се састоји од: 

1. Ручног, полуаутоматског или аутоматског постављања предмета 
обраде у непокретни део алата пресе; 
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2. Ручног или ножног укључивања хода притискивача при поједи-начном 
раду; 

3. Радног хода притискивача при чему се врши обликовање материјала; 
4. Повратног хода притискивача; 
5. Одлагања готовог дела. 

 Најчешће се повреде јављају при: 

- постављању предмета обраде; 
- вађењу готовог дела; 
- исправљању положају предмета обраде који је неправилно постављен у 
алат; 

- подешавању алата на преси. 

 Опасност од повреда на пресама зависи од: 

- заштићености радног простора пресе; 
- исправности уређаја за управљање пресом; 
- исправности система за заустављање; 
- материјала предмета обраде и његовог геометријског облика; 
- степена монотоније на раду; 
- микроклиматских услова; 
- лошег осветљења и интензитета буке и вибрација. 

 

 
Слика 1: Постављање припремка и одлагање готових делова  

 
3.1. Опасност и заштита на пресама за пробијање и дубоко извлачење  
Различите конструкције и различита примена преса условљава различите 

захтеве у погледу потребних мера заштите. Ипак сва решења заштите у зони 
обраде можемо сврстати у седам група:  

1. Алати који својом конструкцијом обезбеђују заштиту; 
2. Непокретне и покретне заштитне ограде; 
3. Нематеријалне баријере (светлосне завесе); 
4. Дворучне команде; 
5. Помоћна средства за уметање и вађење предмета обраде; 
6. Конструктивни елементи за спречавање нежељеног хода притискивача. 
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Алати  
Сигурним алатом сматра се онај који својом конструкцијом искључује 

могућност да се руком доспе између горњег покретног и доњег непокретног дела 
алата. Опасност почиње од оног тренутка када растојање између горњег дела 
алата и доњег буде мање од 100mm (ова димензија одговара ширини шаке)(сл.2). 
Супротно томе, опасност више не постоји ако су ови делови алата ближи од 
6mm (тада прст не може да доспе у опасну зону). Ови услови се могу постићи 
подешавањем хода тискача. 

Безбедан алат је алат са затвореном конструкцијом. У том случају висина 
доњег дела алата је таквих димензија да се горњи део извлачи из затвореног 
простора када је притискивач у крајњем горњем положају.  

На слици 3. приказан je једноставан “затворени алат“ код кога је 
затварање извршено посебним делом чија је висина прилагођена ходу 
притискивача. 

Затворени алат има следеће предности:  

- Радник је стално заштићен независно од врсте и стања пресе; 
- Постоји потпуна заштита за „трећа лица“; 
- Активирање пресе се може вршити ножном командом.  
 

  
Слика 2: Утицај алата на повређивање Слика 3: Алат затвореног типа 

 
Заштитна ограда 
Заштитном оградом се искључује могућност додира између машине и 

човека. Међутим, ако се преса огради као на слици 4. онда се онемогућава рад на 
преси. Ограда пресе омогућава постављање припремка у зони деформације и 
вађење готовог дела, подмазивање, чишћење, подешавање. Оптималан ниво 
постављања заштитне ограде је постигнут, ако је искључена могућност досезања 
руком у опасну зону, а истовремено се не омета нормално опслуживање и 
функционисање пресе. Заштитне ограде могу бити изведене као непокретне и 
покретне. И једне и друге морају задовољити следеће услове: 

- да буду механички довољно чврсте; 
- да омогућују добру видљивост у зони обраде; 
- уколико се израђују од решеткастих конструкција, димензије морају  
бити такве да искључују могућност пролаза прстију (сл. 5). 
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Слика 4: Врсте заштитног ограђивања пресе 
 

 
           Слика 5: Димензије заштитних ограда 

 
Принцип нематеријалних баријера 
Принцип нематеријалних баријера је заснован на прекидању светлосног 

снопа, постављеног испред зоне обраде преса, што има за последицу добијање 
електричног импулса који посредством одговарајућих елемената делује на 
заустављање притискивача. 

 
Дворучне команде 
Дворучне команде представљају веома распрострањено решење за 

заштиту од повреда руку при раду са ексцентар и сродним пресама. Овакво 
решење предвиђа укључивање кретања тискача истовременим деловањем на обе 
команде. Највећа дозвољена разлика времена укључивања износи 0.5 секунди  
(сл. 6). Команде морају бити постављене на довољну удаљеност од опасне зоне 
(сл. 7). Међутим не сме се дозволити неодговорно понашање при укључивању 
команди. 
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Слика 6: Положај тастера за 
укључивање 

Слика 7: Безбедно 
растојање 

Слика 8: Начин  
укључивања             

 
Помоћна средства за постављање припремка 
Код укључивања пресе помоћу дворучних команди или када се користе 

светлосне завесе неопходна је примена помоћних средстава за постављање 
припремка и вађење готовог дела. Веома је важно да конструкција и принцип 
рада ових средстава буде прилагођен геометрији припремка и готовог дела као и 
димензијама опасне зоне (сл.9.). 

 

 
Слика 9: Помоћна средства за постављање припремака и уклањање готових комада 

 
Нежељени ход тискача 
Повреде услед нежељеног хода тискача спадају међу најчешће узроке 

повреда приликом рада на пресама. Нежељени ход тискача је резултат лома или 
блокирања елемената механичке спојнице. Узрок оваквих кварова је обртни клин 
механичке спојнице који је наизменично изложен великим променама 
оптерећења. Због тога је потребно вршити сталну контролу похабаности улазног 
руба клина и одговарајућег жљеба.  
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 3.2. Опасности и заштита на пресама за сечење и савијање лима 
 Пресе за сечење лима 

Веома је распрострањена употреба преса којима се секу табле или траке 
лима (маказе за сечење лима) тако да оне могу да се сретну како у најмањим, 
тако и у највећим погонима. 

Повреде при раду на маказама за сечење лима су веома тешке, и углавном 
су то пригњечења и одсецање прстију.  Главни извори опасности су притискивач 
(чија је улога да држи лим приликом операције сечења), ножеви за сечење, као и 
предмет обраде. Најчешће повреде при раду на овим машинама су: 

- пригњечење прстију притискивачем; 
- одсецање прстију ножевима за сечење; 
- посекотине прстију и шаке предметом обраде. 

Повреде углавном настају провлачењем прстију испод, кроз и изнад 
заштитног уређаја и резултат су недостатака конструкције саме пресе и лошег 
постављања заштитних уређаја: 

- заштитни уређаји морају бити тако конструисани да кроз или преко 
њих не може  да се зађе у опасну зону; 

- заштитни уређаји морају покрити целу дужину ножа; 
- заштитни уређаји морају омогућити добру видљивост на линији сечења 
да их радници не би уклањали (сл. 12).  

 Заштитно дејство заштитног уређаја зависи од: 

- његовог растојања од опасне зоне (линије сечења и притискивача); 
- начина његовог учвршћивања. 

 Оптимално дејство заштитног уређаја може да се постигне: 

- заштитни уређај мора да се постави тако ниско да зазор између њега и 
стола буде максимално 6mm. Међутим, ако је из одређених разлога 
потребно веће одстојање заштитног уређаја од стола (обрада савијених 
и таласастих лимова), заштитни уређај треба да се постави на 
одговарајуће максимално растојање испред притискивача (сл. 10). 

 

  
Слика 10: Положај  заштитног уређаја Слика 11: Величина решетки заштитног     

уређаја 
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- сам заштитни уређај мора бити урађен тако да радник не може прстима 
да уђе у опасну зону (сл. 11). 

- постојећи заштитни уређаји у току процеса сечења мора да се налазе у 
заштитном положају јер у супротном је искључена њихова намена    
(сл. 12).  

- заштитни уређај мора да буде тако конструисан да покрива целу 
дужину ножа. Осим тога, мора да се спречи и могућност да се у 
подручје сечења приђе са стране (сл.13).  

 

  
Слика 12: Овако несме да стоји 

заштитни уређај 
Слика 13: Заштитни уређај мора да 

штити целом дужином ножа 
 

- заштитни уређај мора да обезбеди добру видљивост на линији сечења 
(сл.14), а да ипак задовољи своју основну функцију. Добра видљивост 
се обезбеђује израдом штитника од плексигласа. 

Честе повреде при раду на маказама за сечење лима су проузроковане 
великом тежином табле лима и њеном замашћеношћу. Овакви проблеми се 
превазилазе доградњом столова чије радне површине нису металне плоче, већ 
металне шине постављене на одређени размак (сл.15). 

 

  
Слика 14: Заштитни уређај 
мора да обезбеди добру 

видљивост 

Слика 15: Постављање радног стола са шинским 
клизачима 
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Пресе за савијање лима 
Пресе за савијање лима конструктивно су веома сличне маказама за 

сечење лима. Битна разлика је у томе што уместо ножева за сечење лима оне 
имају алат за савијање лима, као и то да немају притискиваче. 

Код ових преса број повреда је знатно мањи. Разлог овоме је тај што је 
рука радника у процесу савијања најчешће доста удаљена од опасне зоне. 

Међутим најчешћи извори повреда код ових преса су алат и предмет 
обраде. Проблематика везана за предмет обраде (пригњечења и посекотине) 
присутна је и код ових преса. 

Заштита од захвата руком у опасну зону у многоме се разликује. Основни 
принцип заштите од захвата руком у опасну зону је да радник у тренутку радног 
хода притискивача  мора бити удаљен толико да не може руком да не досегне до 
опасне зоне. 

 

 
Слика 16:  Ограничење покрета радника у правцу опасне зоне 

 

Једно од решења су заштитне шипке (А) које су повезане са кочницом 
пресе. Заштитне шипке су тако конструисане да се преко горње пречаге ( Б),  која 
се увлачи у цев (Д), могу да померају напред-назад. Активирање пресе је могуће 
само онда када су заштитне шипке у положају у коме радник не може дохватити 
руком у опасну зону. Уколико радник жели да приђе ближе преси, мора да 
потисне заштитне шипке које активирају кочницу пресе и заустављају њен рад. 
Са бочне стране захват у опасну зону је онемогућен бочним заштитником (Ц) . 

Слично решење је и заштитна полуга (А) која је повезана са командама 
пресе, чије је активирање могуће тек што се полуга повуче на одређену даљину. 
У тренутку радног хода притискивача механичка кочница (Б) онемогућава 
померање заштитне полуге (сл. 17).   

Савремена решења заштите на пресама за савијање лима су светлосне 
завесе. Оне су подешене тако да искључују пресу чим радник дохвати  руком у 
опасну зону.                                  

Једно од решења заштите је и постављање подлоге осетљиве на притисак 
око машине.Ове подлоге онемогућују активирање машине све док радник стоји  
на подлози (сл. 18).  
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Слика 17: Обезбеђење заштитном полугом Слика 18:Заштитна подлога 
 

 4. ЗАКЉУЧАК 
Повреде на раду на машинама за пластично деформисање метала  су врло 

честе и тешке. Узроци повреда се могу сврстати у две групе и то:   

1. Узроци конструктивне природе; 
2. Узроци организационе природе. 

Ради повећања степена безбедности оператера неопходно је стално 
усавршавање како машина за обраду пластичним деформисањем тако и алата 
који који такође могу бити разлог опасности и  повреда. 

Да би се успешно спровеле организационе мере заштите неопходно је 
систематизовати одређене податке за сваку машину: 

- положај машине у оквиру погона са подацима о саобраћајницама и 
габаритима машине; 

- листа са основним техничким подацима пресе; 
- начин преношења предмета обраде и помоћних средстава; 
- начин притезања и подешавања алата; 
- организација радног места. 
Поред свега  потребно је и придржавати се следећих упутстава: 

- пре почетка рада пустити пресу да уради неколико циклуса „на 
празно“;  

- приликом сваког примећеног оштећења механизма пресе или 
заштитног уређаја зауставити пресу и обавестити одговорно лице; 

- не предузимати било какве поправке пресе или преправке режима рада 
без сагласности одговорног лица; 

- пре сваке интервенције обавезно је искључивање пресе и обезбеђење 
од случајног укључивања;  

- не почињати са радом без претходних инструкција одговорног лица.  
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БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ПРИ ОБРАДИ ЛАСЕРОМ 
  

Аница Милошевић, ВТШ Ниш 
  

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Данас, са све већим захтевима друштва, обрада нових материјала класичним 

поступцима обраде је веома отежана, често и немогућа. Због тога се, паралелно са 
развојем нових материјала, развијају, усавршавају и уводе нови прогресивни поступци 
обраде, веће продуктивности и економичности прераде метала. Један од њих је обрада 
ласером, која спада у групу неконвенционалних метода обраде.  

У овом раду, биће дат кратак преглед одговарајућих мера безбедности при раду 
са ласерским уређајима у оквиру металопрерађивачке индустрије, у циљу  упознавања 
студената са овим проблемом, превентивног деловања и контроле нивоа ризика при раду 
са истим. 

Кључне речи: безбедност, обрада ласером, заштита.  
  

SAFETY DURING LASER PROCESSING OF MATERIALS  
  

AIMS AND OUTCOMES 
Today, with the growing demands of the modern society, conventional material pro-

cessing becomes very difficult and often impossible. Hence, in parallel with the development of 
new materials, new processing methods are being developed and introduced, being much more 
progressive, productive and economic. One of these methods is laser processing, which belongs 
to the group of non-conventional processing methods. 
 This lecture will give a short review of suitable safety measures when working with 
laser devices in metal processing industry, in order to familiarise students with the safety issues, 
preventive actions and contol of risk level.  
 Key words: safety, laser processing, protection. 

 
1. УВОД  
Ласер (Light amplification stimulated emission of radiation), пo дефиницији 

представља оптичку компоненту која se карактерише емисијом строго дефиниса-
них (узаних) снопова монохроматске светлости. На бази радног медијума деле се 
на ласере са чврстим језгром (solid-state), гасне, полупроводничке, хемијске, dye 
ласере, ласере са слободним електронима и сл. Области њихове примене су 
широке и дотичу све сфере савременог живота, почев од индустрије, медицине, 
процеса стандардизације и мерења, науке, војне индустрије и сл.  

Ласерски уређаји представљају данас незаобилазну компоненту 
савремене индустрије са широким спектром примене и великом радном попула-
цијом, укљученом у процесе контроле, рада и управљања овим уређајима. 
Специфичност њиховог рада и сама природа ових уређаја, представља 
потенцијалани извор опасности по безбедност радника и захтева примену 
широког спектара превентивних мера. 
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Поступци превентивних мера безбедености при раду са ласерима почињу 
још у фази израде машина са ласерском опремом, што подразумева следеће: [1] 

- ласерска опрема на машини мора бити пројектована и израђена тако да 
се спречи свако случајно зрачење; 

- ласерска опрема на машини мора бити заштићена тако да директно 
зрачење, зрачење проузроковано рефлексијом (одбијањем) или дифузијом 
(распршивањем), као и секундарно зрачење, не штете здрављу; 

- оптичка опрема за посматрање или подешавање ласерске опреме на 
машини мора бити таква да ласерска зрачења не проузрокују ризик за здравље. 

У овом раду биће дат преглед одговарајућих мера безбедности при раду 
са ласерским уређајима у оквиру већ споменуте металопрерађивачке индустрије 
кроз практичне примере. 
 

2. ПРИНЦИПИ РАДА И ПРИМЕНА ЛАСЕРСКИХ УРЕЂАЈА 
 

Слика 1: Обрада ласером и производи од ласера 
 

У металопрерађивачкој индустрији ласери су нашли примену за обраду 
метала, мерење и контролу квалитета. У обради метала ласери се користе за: 
бушење, сечење, обележавање, контурну обраду, заваривање и термичку обраду. 

Ласерске машине се састоје од: ласера, оптичког система за пренос снопа 
ласерских зрака, обрадне главе, координатног радног стола, система за напајање 
енергијом и управљачке јединице. Ласер ствара униформни, са могућношћу 
фокусирања, светлосни сноп ласерских зрака који може бити концентрисан и 
усмерен са великом прецизношћу. Сноп ласерских зрака представља алат у 
обрадном систему. Оптички систем за пренос снопа ласерских зрака 
представљају погодно реализовани манипулатори (телескопске цеви и огледала) 
који преносе сноп ласерских зрака од ласера до обрадне главе. 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 1,   ЈАНУАР  2011. 

69 

 
Табела 1. Карактеристике ласера за обраду метала 

 

Ласер λ Зрачење Снага Примена 

Excimer 193-248nm ултра-љубичасто 5106-3107W 
Спектроскопија 
Фотохемија 

Обрада материјала 

He-Ne 632nm видљиво (црвено) <1W Мерна техника 

1104 - 4104W
Rubin 693nm видљиво (црвено)

100 - 200W 
Бушење 

106 W 
Nd-YAG 1,06μm инфрацрвено 

500 W 

Сечење, бушење, 
фино заваривање 

<5103W 
CO2 10,6μm инфрацрвено 

2 - 2,2104W 

Сечење, бушење, 
обележавање, 
заваривање,   

термичка обрада 

 
У обрадној глави се врши фокусирање снопа ласерских зрака на радни 

пречник од 0.2 мм при чему се добија густина снаге од преко 108 W/cm2. 
Фокусирани сноп ласерских зрака, уз помоћ млаза радног гаса, се користи за 
обраду. Координатни радни сто обезбеђује кретања која су усаглашена са 
потребама ласерске машине. Систем за напајање енергијом се састоји од: система 
за напајање ласерске машине електричном енергијом, система за напајање ласера 
смешом гасова када се ради о CO2 ласеру и система за напајање обрадне главе 
радним гасом (О2, Аr, Н2 или ваздух).[3] 

Ласер и оптички систем за пренос снопа ласерских зрака се хладе 
најчешће водом. Управљачка јединица је комплексан hardware и software систем 
чији је задатак да процесира блокове програмских информација, контролише 
вишеосна померања, параметре ласера, параметре обраде и сензоре. 

 
3. ОПАСНОСТИ У РАДУ СА ЛАСЕРИМА 
Са становишта опасности при раду машина са ласерским уређајима ма 

може се извршити генерална подела на опасности које су директна последица 
ласерског снопа – зрачење и опасности које су последица кварова електронских 
склопова [7].  

Потенцијалне повреде ока и оштећење вида представљају изузетно 
велику опасност и захтевају највеће преветнивне мере при раду са ласерским 
уређајима. Оштећење настаје као последица дејства фокусирајућег снопа на 
рожњачу и у зависности од талансе дужине зрачења прозрокује одређење 
патолошке ефекте (таб.2) 
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Табела 2. Преглед патолошких ефеката услед зрачења 
 

Спектрална 
област 

Очи Кожа 

Ултраљубичаста 
(од 180 до 280 nm) 

Ултраљубичаста 
(од 280 до 315 nm) 

Фотокератитис 
Еритем- опекотине 

Убрзано старење коже 

Ултраљубичаста 
(од 315 до 400 nm) 

Фотохемијски катаракт 

Видљива 
(од 400 до 780 nm) 

Фотохемијско и термичко 
оштећење мрежњаче 

Инфрацрвена 
(од 780 до 1400 nm)

Катаракт, опекотине мрежњаче 

Инфрацрвена 
(од 1,4 до 3,0 μm) 

Водени плик, катаракт, 
опекотине 

Инфрацрвена 
(од 3,0 μm до 1 mm)

Опекотине рожњаче 

Пигментно затамњење 
Фотоосетљиве реакције 

Опекотине коже 

 
Са становишта опасности које су последица опасности изазване од стране 

електронских компоненти могу се манифестовати кроз опекотине различитих 
степена, тешке повреде екстремитета и сл. 

Већина ласера користи високе напоне (> 1 kV), а посебно су опасни 
импулсни ласери због ускладиштене енергије у батеријама кондензатора. 
Захваљујући великој снази коју има, сноп ласерских зрака може запалити највећи 
број конвенционално запаљивих материјала.  

При раду са ласером у току сечења, бушења и заваривања долази до 
испаравања материјала и стварања продуката реакције односно до загађења 
атмосфере. Гасови се ослобађају и из ласера са проточним гасом или услед 
споредних продуката ласерских реакција, затим из средстава за хлађење. Ту су 
присутни и помоћни гасови у обрадном процесу.  

Рад ласерских машина може представљати опасност не само за корисника 
већ и за друге људе на знатном растојању. Због ове потенцијалне опасности само 
особе које су обучене за рад треба да управљају таквим машинама. 

 
4. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Ласерске машине за обраду метала ласере који имају велику снагу и 

енергију у области видљивог, ултраљубичастог и инфрацрвеног спектра зрачења. 
Ови ласери морају имати налепницу, односно ознаке које упозоравају на опа-
сност од зрачења, препоруком о избегавању директног контакта ласерског снопа 
и ока, као и већ споменутом класом ласерског уређаја. 
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Слика 3: Примери стандардних ознака на ласерским уређајима 

 
Мере безбедности које се спроводе при раду са ласерским уређајима од 

ласерског зрачења могу се сврстати у следеће четири групе: 
1. техничке мере заштите; 
2. употребу личних заштитних средстава; 
3. административне; 
4. организацијске и  
5. медицинске мере заштите. 

Техничке мере заштите односе се на чињеницу да ласер сме да ради само 
у контролисаном простору (простор у којем се обавља активност која подлеже 
контроли и надзору у циљу заштите од опасности  ласерског зрачења).[1] 

Контролисани простор је простор у коме се обавља активност која 
подлеже контроли и надзору у циљу заштите од опасности ласерског зрачења. 
Просторије у којима се налазе ласери морају испуњавати одређене радне и 
безбедносне услове: 

- површина просторије не сме бити мања од 20 m2. По једном лицу треба 
бити 4-5 m2 површине пода и 15-20 m3 запремине; 

- за ласере снаге веће од 1 кW, који се користе у индустријским погонима 
требају бити обезбеђени одговарајући услови;   

- командна места треба да буду удаљена најмање 1 m, ако су ласери 
постављени у једном реду, односно 1,2 m ако су постављени у два реда; 

- ласерска машина мора бити удаљена најмање 0,8 m од зида; 
- коефицијент рефлексије зида може бити највише 0,4. 
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Лична заштита спроводи се заштитним средствима за заштиту очију и 
заштиту коже. У лична заштитна средства спадају: заштитне наочаре, штитник за 
очи и заштитна одећа. За заштиту очију неопходно је обезбедити специјалне 
наочаре са филтрима који обезбеђују високу моћ апсорпције зрака ласерског 
зрачења. 

 

  
Слика 4: Заштитна опрема при раду са ласерима 

 

        
Слика 5: Заштитне наочаре као мера безбедности  при обради ласером 

  
Заштита коже обезбеђује се ношењем одеће од материјала тамне боје, 

који апсорбује ласерске зраке. Пре свега треба користити црну, тамноплаву и 
тамнозелену боју. За заштиту шака користе се рукавице од коже или филца тамне 
боје. За заштиту главе неопходно је користити заштитну маску или капуљачу од 
платна. 

Свака ласерска машина мора имати звучно или визуелно упозорење када 
је ласер укључен. Средство за упозорење мора бити безбедно и у случају отказа 
машине. Свако визуелно средство за упозорење мора бити јасно видљиво кроз 
заштитне наочари посебно направљене за таласне дужине емитованог ласерског 
зрачења. Визуелна средства за упозорење морају се тако поставити да њихово 
гледања не захтева излагање ласерском зрачењу већем од дозвољених граница 
зрачења. 
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Законским мерама, односно стандардима, прописима и упуствима треба 
бити регулисан рад са ласерским машинама, дозвољен ниво зрачења, обеле-
жавање ласера, класификација ласера и потребна заштитна средства. Приступ 
ласерској машини за време рада ласера смеју да имају само особе које носе 
прописане заштитне наочаре и заштитну одећу. Административне мере заштите 
су нетехничке мере безбедности као што су: надзор закључавањем, обука особља 
о мерама безбедности, знаци упозорења, процедуре употребе и контроле 
безбедносне зоне. Ласери морају имати упутство за рад.  

Лица која раде са ласерима морају бити подвргнути периодичној 
лекарској контроли. Ова контрола обухвата: предходни преглед, редовни преглед 
и ванредни преглед. Предходни преглед се обавља пре ступања на рад са 
изворима зрачења. Овим прегледом се утврђује здравствена способност радника 
за рад са ласерима. Ови подаци касније служе као документација у случају 
каснијих оштећења органа и ткива. Периодични преглед обавља се једном 
годишње. У неким земљама контролни преглед се обавља после свака три 
месеца. При акцидентној експозицији обавља се ванредни преглед и то одмах 
после акцидента. Методологија претходних, периодичних и ванредних прегледа 
се не разликује, а не разликују се ни параметри посматрања. Важно је подсетити 
да оштећења изазвана ласерским зрацима налазе се на листи професионалних 
обољења. 

 
5. ЗАКЉУЧАК  
Применом ласера повећан је квалитет рада и флексибилност производње 

и дијагностике. У војној техници, индустрији и медицини данас се срећу 
ласерске машине-апарати различите намене, конструкције и са различитим 
врстама ласера. Људски организам је осетљив на дејство ласерског зрачења. У 
циљу заштите човека ласери су подељени у четири класе, од безопасних до 
ласера велике опасности. Зависно од таласне дужине ласерског зрачења и снаге 
ласера, предузимају се одговарајуће мере техничке, личне, административне, 
организацијске, војне и медицинске заштите. У том циљу потребно је упозорити 
на опасност од ласерског зрачења помоћу ознака, натписа и упутстава, смањити 
могућност повреда сводећи на минимум непотребно излагање зрачењу и 
повећати контролу опасности од ласерског зрачења помоћу мера заштите и 
обезбеђујући безбедну употребу.  
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СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ, ГЕНЕРИСАЊЕ, ПОСЛЕДИЦЕ 
И МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 
 Дејан Благојевић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ предавања је упознавање будућих инжењера технолошке оријентације са 

потенцијaлним опасностима и штетностима присуства статичког електрицитета у радном 
простору и околини. Будући инжењери биће упознати са методама превенције и техно-
лошким поступцима којима се потенцијални ризици минимизирају. 
 Кључне речи: Опасност, штетност, статички електрицитет, потенцијал, елек-
трично поље. Уземљење, влажност, јонизација.  

  
STATIC ELECTRICITY – GENERATION, CONSEQUENCES AND 

PREVENTIVE MEASURES 
  

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to introduce future engineers of technological orientation to 

the potential hazards and harms arising from the presence of static electricity at the work place 
and in work environment. Future engineers will become familiar with methods of prevention 
and technological procedures that minimize potential risks.  
 Key words: Hazard, harm, static electricity, potential, electrical field. Grounding, 
humidity, ionization. 

 
1. УВОД  
Циљ предавања је упознавање будућих инжењера технолошке оријента-

ције са потенцијaланим опасностима и штетностима присуства статичког елек-
трицитета у радном простору и околини. 

Сведоци смо тешких последица проузрокованих неконтролисаном акуму-
лацијом статичког електрицитета у скалдиштима, производним линијама, лабо-
раторијамa, стамбеном простору, средствима транспорта као и природном окру-
жењу. 

Изазов који овај феномен поставља, захтева мултидисциплинарност у 
технолошком приступу проблему, редовност у контроли и пре свега висок степен 
одговорности запослених. Потенцијална опасност од појаве и акумулације ста-
тичког електрицитета мoра бити сагледана већ на самом почетку реализације 
технолошког процеса, кроз пројектовање постројења и линија, обезбеђивање 
простора и контроле. С друге стране, имајући у виду саму природу статичког 
електрицитета, његово готово неизбежно присуство у простору, логично је 
посветити посебну пажњу његовом утицају на радну способност и здравље људи. 

Опште је познато да статички електрицитет представља један од главних 
узрока алергијских реакција особа које често употребљавају рачунар или ТВ. 
Алергија представља промењено, преосетљиво стање имуног система појединих 
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особа на материје из нашег окружења, а на које већина не реагује, јер суштински 
не представљају претњу. Са тог становишта, социјална давања, здравствени изда-
ци као и одсуствовање са посла, проузроковани негативним утицајем статичког 
електрицитета, представљају озбиљан проблем са далеко ширим последицама 
него што то на први поглед изгледа [1]. 

 
2. СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ, ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ 
ГЕНЕРИСАЊА 

2.1. Природа стаичког електрицитета 
Налектрисање макроскопског тела је збир наелектрисања свих честица од 

којих је тело састављено. Постоје бројне дефиниције овог појма, али у физици, 
наелектрисанa честицa је честица са одређеном количином електрицитета било 
да се ради о субатомским честицама или јонима. Пошто је број електрона у 
сваком атому једнак броју протона, па се њихова наелектрисања поништавају, 
атом се сматра генерално као електрор неутрални систем. Појава у којој укупно 
наелектрисање није једнако нули, и при том су та наелектрисања непокретна и 
њихова количина се не мења у времену, назива се статички електрицитет. Даље, 
чак и када је збир наелектрисања једнак нули, позитивна и негативна 
нелектрисања не морају бити равномерно распоређена унутар тела (на пример 
под утицајем спољњег електричног поља), и онда се за материјал каже да је 
поларизован, а наелектрисање које настаје услед поларизације назива се везано 
наелектрисање. Количина наелектрисања је релативистички инваријантна. То 
значи да наелектрисање честице q, остаје константно без обзира колико се брзо 
честица креће [2]. 

Под електростатичким пражњењем подразумеавамо неконтролисани пре-
лазак наелектрисања између проводних површина које се налазе на различитим 
потенцијалима. Статички електрицитет може, и кад нема опасности од експлози-
је, изазвати штетне сметње у неким производним процесима (у текстилној инду-
стрији, графичкој индустрији и сл.). У реалном свету, на концентрацију акумули-
раног статичког електрицитета утичу још и бројни други фактори: контактна 
површина, брзина раздвајања наелектрисања, релативна влажност, итд. 

Човек је као самостална јединка електрички неутралан, и питање 
присуство електритцета на њему је сасвим оправдано. Најчешћи извор статичког 
електрицитета јест одећа коју носимо, ако је направљена из синтетичких влакана 
(полиестер, најлон, акрил). Статички електрицитет лако настаје приликом 
трењем одеће о тело или други одевни предмет. Даље, неки предмети у кући 
(теписи, завесе, пластични или пластиком обрађени намештај, аудио уређаји, и 
сл.), могу на својој површини акумулирати и неколико хиљада волти статичког 
електрицитета. 

Најчешће вредности ел. потенцијала акумулираног статичког електрици-
тета при одређеним активностима (подаци вреде за релативне влажности            
60-90%; при мањој влажности вредности потенцијала повећавају се и до 
неколико десетина хиљада волти) приказане су на слици 1: 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD�
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5�
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1�
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1�
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1�
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Слика 1: Примери генерисања статичког електрицитета при свакодненвим 
активностима 

Као што је наглашено, најчешћи генератори статичког електрицитета су 
процеси трења, као и процеси који свом раду укључују запаљиве течности    
(слика 2) [3,4]. Статички електрицитет се генерише приликом протока течности 
кроз цеви, мешањем, претакањем, пумпањем, филтрирањем и сл. Брзина 
генерисања ста-тичког електрицитета јесте функција проводности течности, 
количине турбу-лнеције приликом њеног протока, величине контактне површине 
течности и цеви, брзине протицања присуства нечистоћа и сл. 

Неке посебне локације погодне за концентрисање статичког електрици-
тета су цевоводни системи, системи акумулације, системи филтрације и сл. 
Рецимо, код система због велике површине филтера, може доћи до генерисања 
до 200 пута веће концентрације статичког електрицитета него у случају система 
без филтрације. Од свих послова у индустрији премаза, дисперзионе операције 
могу бити посебно опасне у погледу генерисања статичког електрицитета. 
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Слика 2: Генерисање статичког електрицитета при raзним производним процесима 

 
3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
Иако се генерисање статичког електрицитета не може у потпуности 

елиминисати, степен његовог генерисања и акумулације могу бити смањен 
прим,еном бројних процедура. 

Основна филозофија заштите лежи у одвођењу електрицитета провод-
ником, тј. уземљење објеката који су склони гомилању статичког електрицитета 
и/или га стварају. На том принципу раде тзв. елиминатори статичког електрици-
тета. Такође, препоручује се повећање релативне влажности у просторији у којој 
боравите и кориштење антистатичких спрејева и течности. 

Мере заштите од штетног утицаја концентрисаног статичког електрици-
тета дефинишу се обично техничким нормативима и примењују углавном на 
местима која су угрожена присуством експлозивних смеша гасова, пара и пра-
шине у ваздуху затим, при раду са експлозивним материјалима, муницијом као и 
у производним процесима у којима је нагомилани статички електрицитет пре-
дставља потенцијални извор пожара, штета и сметњи у оквиру производње [5]. 

Неке од метода за елиминацију статичког електрицитета који се ствара у 
току производних процеса су: 

 уземљењем; 
 одржавањем одговарајућег нивоа влаге у зраку;  
 јонизацијом ваздуха; 
 антистатичком препарацијом; 
 повећањем проводности слабо проводних материјала;  
 одвођењем статичког електрицитета инфлуенцијом.  
 
3.1. Уземљење 
Уземљење се изводи галванским везивањем свих проводних делова 

система на масу. Суштина овог поступка је да се сви делови система доведу на 
јединствени потенцијал и на тај начин се елиминише могућност неконтролисаног 
транспорта наелектрисања у сагласности са изразом:  
 )( 21   qA  (1) 
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Пресек бакарног проводника који се користи за везивање делова система, 
с обзиром на механичку чврстоћу, не сме бити мањи од 4 mm2. Уместо бакарних 
проводника може се употриебити челична поцинкована трака пресека најмање 
20×3 mm. За флексибилне водове и спојеве треба употребити бакрено уже 
пресека 10 mm2. 

Као уземљивачи могу се употребити сви типови уземљивача предвиђени 
одредбама Правилника о Техничким прописима о громобранима, односно 
прикључак постројења на постојећи систем заштитног уземљења. Отпор система 
уземљења за одвођење статичког електрицитета мора бити у границама одређе-
нима Правилником о Техничким прописима о громобранима, односно одређеним 
у Техничким прописима за извођење електроенергетских инсталација у зградама 
и условима за извођење електроенергетских инсталација у зградама ("Службени 
лист", бр. 43/66). 

Места нагомилавања статичког електрицитета у оквиру постројења 
морају се повезати најкраћим путем на систем уземљења. 

Покретни делови постројења, преко бакарних, бронзаних или угљени-
кових четкица, прикључују се на систем уземљења. Четкице морају бити 
нормално и чврсто постављене на ротирајућу осовину, с притиском на површину 
од 0,1 до 0,2 kp/cm2. Покретни делови између лежишта и осовине при маломе 
процепу и одговарајућем називу морају испуњавати услове за отпор уземљења. 

 
3.2. Влага 
Влажност као средство за отклањање опасности од статичког електри-

цитета може се применити само ако то допуштају технолошки поступак и 
својства материјала који се обрађује. 

Релативна влага дозира се вентилацијским климатским уређајима, или се 
пара доводи помоћу парних млазова које се постављају у близини места за које 
се констатовало да представљају места највеће концентрације статичког 
електрицитета. Пропуштање паре кроз цеви и прскалице може у њима довести до 
скупљања статичког електрицитета, па се стога цеви морају галвански повезати 
на систем уземљења. 

При релативној влажности ваздуха од 70% не појављује се опасност од 
електрицитета. Релативна влажност зрака може се смањити и испод 90% у поје-
диним технолошким процесима у којима се морају примењивати прописана 
средства и поступци наведени општим правилницима. 

Релативна влажност ваздуха мора се контролисати у одређеним 
временским размацима, хигрометром, односно стално – хигрографом [7].  

 
3.3. Проводни подови  
Проводни подови који се користе за одвођење статичког електрицитета 

морају имати прелазни отпор мањи од 106 . Прелазни отпор подова мора се 
контролисати у временским размацима. 
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Слика 2: Проводни подови и њихова припрема 

 
3.4. Антистатички поступци 
Антистатичком поступком побољшава се одвођење статичког електрици-

тета. У том случају потребно је површину материјала премазати или потопити у 
антистатик. Средства антистатичке заштите морају бити таква да немају штетно 
дејство на својства материјала преко којих се наносе и да не изазивају корозију 
машина и њихових делова. У случају текстилних материјала део поступка анти-
статичке заштита обавља се током прања тканина. Током технолошког поступка 
треба, према потреби, поновити поступке анистатичке заштите [6].  

 
3.5. Повећање проводности материјала 
Да би се постигла боља проводност неких материјала морају се предузети 

одговарајуће технолошке операције које за последицу имају промене повр-
шинске структуре посматраних материјала, а што за последицу има побољшање 
њихове проводности. Тако на пример проводност природне или синтетичке гуме 
побољшава се додавањем колоидалног графита. Проводност течности и раствора 
повећава се додавањем етилног алкохола. Резултат ових поступака биће потпун 
ако укупна отпорност ових материјала према земљи не буде већа од 1 М. Ради 
неутрализације електростатичких појава на материјалима код којих су потребне 
заштитне мере од штета и сметња од статичког електрицитета, употребљавају се 
високонапонски или радиоактивни елиминатори, који се постављају у близини 
места на којима се скупља статички електицитет [7].  
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3.6. Додатне заштитне мере 
При производњи и раду с експлозивним материјалима и муницијом 

треба, осим мера предвиђених у овом делу, примењивати додатне заштитне мере, 
које се односе на одећу и обућу радника. 

 
 

Слика 3: Средства заштите од ЕСД 
 
Радници могу бити наелектрисани и постати преносиоци статичког 

електрицитета. Ако се статичким електрицитетом наелектрисана особа приближи 
неком уземљеном предмету, долази до електростатичког пражњења, варнице која 
може изазвати експлозију запаљивих материјала и муниције. Гардероба не сме 
бити израђена од свиле, нити сме садржати влакна од синтетичног материјала.  

 

 
Слика 4: Неки од поступака заштите радног места 
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Обућа радника мора бити од коже или од проводне гуме. У ђонове се 
морају уградити контaкти, ради успостављања сталне галванске везе између 
радника и земље. Електрични отпор између унутрашње и спољне стране обуће 
мора износити најмање 107 . Радници запослени у производњи и раду с 
експлозивним материјалима и муницијом не смeју носити прстење, наруквице и 
друге металне предмете. Подови у просторијама за производњу и рад с експло-
зивним материјалима и муницијом морају испуњавати услове Правилника о 
техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета. Све ручице, 
кваке, браве и сл. морају бити повезане на систем уземљења [7]. 

 
3.7. Антистатичка трака 
Као што смо већ навели, људи својим кретањем стварају наелектрисање. 

Да би уклонили такве тренутне промене особа мора имати контакт са спојити на 
масом (уземљење). У том смислу, поменућемо и метод анти-статичке траке 
(слика 5). 

Прописно ношена и уземљена трака ће одржавати особу на врло ниском 
ел. потенцијалу и одводити наeлeктрисање које се генерише. Особа која је 
уземљена може бити на потенцијалу нешто већем од 0 V јер се користи 1 М 
отпорник како би постигли да пут уземљења траке није пут најмањег отпора за 
носиоца. 

Анти-статичка трака око зглоба се састоји од растезљивог завоја од 
проводних влакана карбона који мора бити у додиру с кожом због ел. контакта. 
Трака је са масом спојена преко жице и 1 М отпорника који омогућује 
пражњење високо напонских налектрисања. Додатни отпори се додају како би се 
особа заштитила при раду на високим напонима [8, 9]. 

 

  

Слика 5: Антистаитчка трака 
 

Данас на тржишту постоје разне врсте анти-статичких поступака 
уземљења различитих квалитета. ESD Co је стандардизовала више начина 
тестирања делотворности уземљења особе. Floor materials and footwear – voltage 
measurement in combination with a person је метода тестирања ципела и напона 
генерисаног ходањем по узорку пода [9]. Она такође може послужити за 
тестирање анти-статичке траке. Исправна трака ће овим тестирањем показати 
вредност око 0 V. 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 1,   ЈАНУАР  2011. 

83 

Постоје две врсте анти-статичких трака собзиром на начин повезивања на 
масу. То су жичне траке које имају жичано језгро и Cordless wrist strap или 
бежичне траке, су траке које настоје уклонити електростатички и потенцијал 
особе без потребе жица за уземљење. Наравно то се постиже свакодневно са 
правилно постављеним и уграђеним кондуктивним или дисипативним подом те 
уземљењем преко обуће. Бежичне траке користе пасивну јонизацију [10]. 

 
4. ОСНОВНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРИ СЕРВИСИРАЊУ 
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

Рачунари последње генерације, карактеришу се са великим бројем          
IC компоненети, које су изузетно осетљиве на електростачико пражњење.             
С обзиром да смо већ напоменули на константно присуство статичког 
електрицитета у нашем окружењу, логично је очекивати и проблеме у раду 
савремене рачунарске опреме и система узроковане овим феноменом. Као методе 
превенције, обично се преопручују: 

Коришћење антистатичке наруквице: "Прва линија одбране" [8]. Ставља 
се око зглоба и повезује се са уземљеним предметом. Уколико је добро 
уземљења, одводи сво наелектрисање са тела и одеће, чиме се стварају услови за 
безбеднији рад. 

Коришћење анитстатичке амбалаже: Компоненте се обично испоручују у 
амбалажи која има улогу "фарадејевог кавеза". Њен главни циљ јесте заштита 
компоенти од статичког наелектрисања пре него што се исте инсталирају унутар 
рачуара или система. Препоручује се да уређаји треба да се чувају у анти-
статичким паковањима све до инсталирања. Исто важи и за компоненте које 
мењамо, односно вадимо из рачунара. 

Препoручује се коришћење антистатичких подлога, које имају исту 
функцију као и антистатичка наруквица. Обично се таква подлога ставља на 
радну површину и сасвиме је безбедна за одлагање картица, меморија, IC 
компоненти и сл. 

Коришћење антистатичких хемикалија: Правилно и редовно коришћење 
ових средстава превентивно утиче на потенцијалне последице настале од 
статичког електрицитета. 

 

  
Слика 6: а)Антистаитчка амбалажа, б)оштећење плоче изазвана статичким 

електрицитетом 
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5. ЗАКЉУЧАК 
Проблем неконтролисане концентрације и кретања статичког електри-

цитета у радном простору захтева озбиљна разматрања. Узимајућу у обзир, разна 
оштећења и отказе електронских компоненти, електричних инсталација, па преко 
оштећења насталих атмосферским пражњењима, до пожара и експлозија, 
постајемо свесни дубине проблема, као и неопходности њихове превенције. 
Основна филозофија заштите лежи у одвођењу електрицитета проводником, тј. 
уземљење објеката који су склони гомилању статичког електрицитета и/или га 
стварају. На том принципу раде тзв. елиминатори статичког електрицитета. 
Такође, препоручује се повећање релативне влажности у просторији у којој 
боравите и кориштење антистатичких спрејева и течности.  
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КОМУНАЛНА БУКА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА  
КВАЛИТЕТА РАДА 

 
Виолета Стојановић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И СВРХА ПРЕДАВАЊА 
Стицање одговарајућег нивоа теоријског знања из области буке у циљу 

стварања услова за бављење феноменом као неизбежном пратиоцу савременог 
живота ради безбедности живљења. 

Кључне речи: негативни ефекти буке, комунална бука, заштита на раду. 
 

COMMUNAL NOISE AS A FACTOR THREATENING  
THE QUALITY OF WORK 

  
 AIMS AND OUTCOMES 

The acquisition of appropriate levels of theoretical knowledge in the field of 
noise in order to create conditions for dealing with the phenomenon as inevitable 
companion of modern life for the safety of living. 
 Keywords: negative effects of noise, communal noise, protection at work. 

 
1. УВОД 
Живот човека се без звука не може замислити. Међутим, услови живота и 

рада су такви да бука, посебно  у насељеним местима пратећи човека на сваком 
кораку, постаје све штетнија по његово здравље. Њена експанзија је доминантна 
јер према подацима интензитет буке у бучним градским стамбеним зонама се 
сваке године повећава за 1dB[1].  

Бука се јавља у радној и животној средини, при чему су саобраћајна и 
индустријска бука најзначајније, најјаче и најраспрострањеније. Посебно је 
присутна саобраћајна бука у урбаној средини, где се налази највећи дeо људске 
популације која је угрожена. Осим што ова бука омета људе у току рада и 
смањује њихове радне способности, она угрожава људе и ван радног времена и 
радног места.  

Механизација и урбанизација представљају главне факторе у последњих 
педесет година који су одговорни за константно повећавање буке и за 
умножавање извора буке. Ако се не предузму енергичне мере свакако да се може 
очекивати и даље опасно повећавање штетног дејства буке. Због тога је 
неопходна заштита од буке свуда где је то и колико могуће. 

У овом раду је обрађена комунална бука, са посебним освртом на 
саобраћајну и индустријску буку, као факторима угрожавања радне средине  и 
мере заштите од ње. 
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2. ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БУКЕ 
Постоје разне дефиниције појма буке. По једној, бука је скуп звукова који 

изазивају нелагодност, непријатност. По другој, свака звучна појава (шум, 
галама, лупа, говор и сл.) која омета рад или одмор представља буку. Да бисмо 
неки звук назвали буком он мора да буде довољно јак, да га издвајамо од осталих 
звукова и да га добро чујемо.  

Француско удружење за стандардизацију дало је следећу дефиницију 
буке: "Под буком се подразумева:  

 сваки чујни непријатни и узнемирујући осећај;  
 сваки акустични феномен који производи такав осећај;  
 сваки звук случајног карактера који нема дефинисане елементе."  

 

 Бука је посебно поглавље акустике и у физичким тумачењима подлеже 
свим њеним законима. То је практично звук, коме поред физичког тумачења 
треба додати и психо-физиолошке утицаје. Звук настаје у еластичној средини и 
распростире се од места настајања (извора) одређеном брзином у виду звучних 
таласа. Услед еластичности средине ширење звучних таласа врши се већом 
брзином уколико је средина крућа а мањом брзином уколико је средина 
еластичнија. Распростирање звучних таласа везано је за кретање, односно, 
осциловање молекула еластичне средине.  

Минимална и максимална вредност јачине звука које људско уво може да 
чује, праг чујности и граница бола (I0=10-12W/m2 и 10 W/m2) одређени су 
експериментално, за равне таласе у слободном простору и стандардизовани су на 
учестаности од 1000Hz. Они зависе од стања органа слуха (које има 
логаритамску осетљивост), али и од фреквенце звучног сигнала.  

  dB
I

I
L

0

log10 , (1) 

представља меру релативног интензитета звука који се посматра у односу на праг 
чујности. Помоћу ове величине је читав чујни опсег смештен у интервал од -
10dB до 130dB.  
 Изражавање субјективног осећаја јачине звука врши се преко величине 
субјективна јачина звука (ниво гласности),  fon . Субјективна јачина два звука 
са истим бројем фона идентична је за људско уво. На 1000Hz субјективна јачина 
звука има исту вредност  као објективна јачина звука:    dBLfon  . 
 Основне карактеристике буке су:   

- интензитет ( може бити изражен нивоом буке у одређеном простору 
или на одређеном растојању од извора, или акустичком снагом извора); 

- спектар (зависност нивоа буке од фреквенце  је важна не само због 
степена ометања него и због изналажења одговарајућих заштитних 
мера) и 

- трајање и евентуално ритам прекида ( врло јака краткотрајна бука не 
представља опасност за слух, али јака дуготрајна бука изазива трајна 
оштећења слуха). 
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У акустици се најчешће разматра еквивалентни ниво буке који 
представља буку просечног интензитета у току временског интервала (t1, t2 ):  
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Мерење нивоа буке врши се помоћу тежинскох кривих. Тежинске криве 
(А, B, C, D) представљају фреквенцијску корекциону карактеристику које дају 
појединим фреквенцијама већи или мањи значај, мењајући њихову '''тежину'', 
чиме усклађује њихово дејство на човека са осетљивошћу органа слуха на звук. 
Добивене су од изофонсих кривих, кривих које показују како се мења 
осетљивост органа слуха са фреквенцијама при различитим јачинама, 
инвертовањем око вредности на 1000Hz. Резултати мерења се приказују у dB(А), 
dB(B), dB(C), dB(D) у зависности од тога којом се тежинском кривом мери [2]. 

 
3. ИЗВОРИ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 

 Комунална бука се дефинише као бука коју стварају сви извори буке који 
се јављају у човековом окружењу, искључујући буку која настаје на самом 
радном месту у индустријским погонима. 

 Главни извори буке су: 

 извори буке на отвореном простору (саобраћај, грађевинске машине 
које се користе при извођењу јавних радова, индустрија, машине за 
кућну употребу, машине и возила за комунално одржавање, спортске 
активности, концерти, аларми ) и 

 извори буке у затвореном простору (кућни апарати, вентилациони 
системи и клима уређаји, трафостанице, уређаји за музичку 
репродукцију, журке). 

  
 Неки од набројаних извора буке у затвореном простору могу се појавити 
и као извори буке на отвореном простору. 
 

4. САОБРАЋАЈНА БУКА  
 Саобраћајна бука је најјача и најраспрострањенија у нашим градовима.  
Највећу буку стварају саобраћајна средства на градским улицама. Зна се да су 
саобраћајном буком угрожени готово сви коридори са протоком од преко 500 
возила на сат и да тада бука на ивици пута може износити и преко 80 dB(А) [3].  

Негативно дејство саобраћајне буке на све људе, а посебно на оне чија је 
радна средина изложена њеном утицају, је значајно, и  мора се тежити 
применама потребних мера за ублажавање и смањење нивоа саобраћајне буке.  

Средњи нивои буке у унутрашњости типичних возила приказани су у 
табели 1 dok su u табели 2 приказани  нивои буке у окружењу на растојању 10m 
од извора буке. Нивои буке при прелету авиона за различите типове авиона 
приказани су у табели 3. Нивои буке су изражени преко нивоа изложености буци 
(SEL) на растојању 300m од авиона. У табели 4 приказани су дозвољени нивои 
буке у зависности од врсте делатности људи у радној средини [4]. 
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Табела 1: Ниво буке у унутрашњости превозних средстава 

 

Превозно средство Унутрашњи ниво буке (dB(A)) 

Аутомобили при брзини од 90km/h 69 78 

Возови 63 67 

Трамваји 69 73 

Подземна железница 74 79 

Авиони на дужим релацијама 70 80 

Авиони на краћим релацијама 75 85 

Хеликоптери 85 95 

 
Табела 2:Ниво буке на растојању 10m од превозног средства 

 

Превозно средство Спољашњи ниво буке (dB(A)) 

Аутомобили при брзини од 90km/h 72 75 

Аутобус 82 87 

Теретни воз 85 88 

Подземна железница 98 103 

Камион 82 89 

Камион (лер гас) 70 75 

 
Табела 3: Нивои буке ваздухоплова 

 

Ваздухоплов SEL(dB(A)) 

Авиони 

Boeing 707,DC-8 113.5 

Boeing 727 112.5 

Boeing 737,DC-9 110.0 

Boeing 747 102.5 

DC-10 100.0 

Boeing 757 97.0 

Boeing 767 96.7 

Хеликоптери 

Boeing CH-47C 99.2 

Sikorsky S-64 93.2 

Bell 212 89.0 

Augusta A 109 89.7 
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Табела 4: Допуштени ниво буке с обзиром на врсту делатности 
 

Допуштени ниво 
буке на радном 
месту у dB (A) Р. бр. ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ 

a b c 

1. 
Физички рад без захтева за менталним напрезањем и 
запажањем околине слухом 85 85 80 

2. 
Физички рад усмерен на тачност и концентрaцију; повремено 
праћење и контрола околине слухом; управљање 
транспортним средствима 

80 75 70 

Рад који се обавља под честим говорним командама и 
акустичним сигналима    

3. 
Рад који захтева стално праћење околине слухом. Рад 
претежно менталног карактера, али рутински 75 70 60 

4. 
Рад претежно менталног карактера који захтева концентрацију, 
али је рутински. 70 65 55 

5. 
Ментални рад усмерен на контролу рада групе људи који 
обавља претежно физички рад. Рад који захтева концентрацију 
или непосредно комуницирање говором и телефоном. 

- 60 50 

6. 

Ментални рад усмерен на контролу рада групе људи који 
обавља претежно ментални рад. Рад који захтева концентрaцију, 
непосредно комуницирање говoром и телефоном. Рад искључиво 
везан за разговoре преко комуникационих средстава (телефон, 
итд.). 

- 55 45 

7. 
Ментални рад који захтева велику концентарцију, искључење из 
околине, прецизну психомоторику или комуницирање са 
групом људи. 

- - 40 

8. 
Ментални рад као израда концепција, рад везан за велику 
одговорност, комуницирање ради договора са групом људи. - - 35 

9. Концерти и позоришне сале. - -  30 

 

a – Означава буку коју прави оруђе за рад или уређај којим радник рукује или га послужује. 
b –  Означава  буку коју прави оруђе за рад или уређај којим радник не рукује нити га послужује. 
c – Означава  буку коју стварају непроизводни извори (уређаји за вентилацију или климатизацију, 

суседна организација, улични саобраћај, итд.) 
 
4.1. Бука друмског саобраћаја                              
4.1.1. Возило као извор буке 
Друмски саобраћај чине све врсте возила са или без приколице. То су: 

путнички и лаки аутомобили, средњи и тешки теретни аутомобили, аутобуси, 
мотоцикли, покретна моторна грађевинска возила, трактори, покретне 
пољопривредне машине и тако даље. 

Бука коју стварају возила зависи превасходно од: 
 рада мотора возила; 
 брзине кретања возила; 
 врсте и стања пнеуматика на возилима; 
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 типа површине коловоза пута; 
 уздужног нагиба (успона) пута; 
 влажности коловоза пута, као и 
 самог возача возила. 
Рад мотора возила производи буку која је резултат рада једног броја 

уређаја и система који покрећу возило. Разликује се: 

- бука издувног и усисног система мотора возила; 
- бука сагоревања горива у мотору возила; 
- бука механичког порекла настала радом зупчаника за погон разних 
механизама у мотору у мењачу и 

- бука система за хлађење мотора. 
 Бука која настаје услед котрљања пнеуматика по коловозу је доминантна 
при брзинама возила већим од 80km/h ( у зависности од шара на пнеуматицима 
износи од 70 dB(А) до 95 dB(А)). За брзине испод 50km/h ова бука није знатно 
изражена [5].   
 На ниво буке значајно утиче површина коловоза пута. Бучније су 
коловозне површине са грубљом макроструктуром и слабијом равношћу. При 
кретању возила по мокрој површини пута настаје знатно снажнија бука него при 
њиховом кретању по сувом путу [6].    
 Утицаји возача возила на карактеристике саобраћајне буке реално постоје. 
Истраживања су показала да за две екстремне популације возача: пасивне и 
агресивне постоји разлика у доприносу нивоу буке у границама од  (0-2)dB(А). 
Свакако, овај допринос првенствено зависи од саобраћајног оптерећења [7].   

4.1.2. Бука возила јавног путничког превоза 
Разни типови аутобуса имају различите нивое буке, зависно од режима 

рада, услова рада, техничке исправности и тако даље. 
Према испитивањима буке одређених типова аутобуса може се утврдити 

да ниво буке не зависи од броја километара, који су прешла возила, већ од стања 
одржавања возила, посебно од стања мотора и издувног система. 

По категоризацији у Правилнику број 9 ЕЦЕ (Економска комисија за 
Европу) Организације УН, аутобуси и теретна возила припадају истој групи и 
граница дозвољене буке за њих је 89dB(А) односно 91dB(А), зависно од тога да 
ли су снабдевени моторима снаге мање или веће од 147 kW. Међутим, са 
гледишта заштите активних учесника у саобраћају, а посебно оних који се при 
томе налазе и на својим радним местима, због мира грађана, категорији градских 
аутобуса мора да се поставе много строжи захтеви. Наиме, ови аутобуси се 
даноноћно крећу улицама града, често по врло лошим и уским улицама са 
високим успонима, са максималним напрезањима мотора и употребом кочнице. 
Према Одлуци о мерама за заштиту од буке поменутог Правилника број 9, 
усвојене и код нас, нова возила без хомологације звучног нивоа не могу бити 
регистрована. Иначе учешће тежих возила од 20% у укупном протоку возила у 
граду (што је случај на већим саобраћајницама) доводи до повећања нивоа буке 
за 4,8 dB(А), док је у случају већег учешћа аутобуског саобраћаја од 20% то 
увећање звучног нивоа још израженије [5].   
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4.2. Бука железничког саобраћаја 
Главни извори буке код превозних средстава у железничком саобраћају 

су: 
- интеракција точкова вагона и локомотиве са шинама; 
- погонски систем; 
- додатна опрема ( вентилација и сирене) и 
- аеродинамичка бука код возова који се крећу великим брзинама. 

 

 Бука коју генерише железнички саобраћај зависи од: 
- брзине воза, 
- типа локомотиве, вагона и шина, 
- основе на којој су шине постављене и 
- крутости точкова и шина. 

 У односу на буку на путу, бука шинских возила се ређе појављује, али 
трајање те интензивне буке при проласку воза дуже је и потпуније у зависности 
од дужине композиције воза.  
 Максимални ниво бука достиже се при проласку локомотиве и 
праћена је буком проласка вагона. Оваква бука варира. Најбучнија је 
дизел локомотива. На дистанци од 30m ниво буке дизел-електричне 
локомотиве се креће око 90dB(А) и више. Друге електричне и турбинске 
локомотиве имају у просеку нижи ниво буке за око 7 dB(А). Код 
маневарки бука је још разноврснија, јер зависи доста од операција које се 
обављају при разврставању вагона, као и контакта вагона који се везују. У 
операцијама маневарки и локомотива често се користе сирене и други 
упозоравајући знаци, који достижу ниво буке од око 100dB(А) на 30m 
испред локомотиве, а нешто мање са стране колосека. 
 За све брзине шинских возила највише је изражена бука која потиче од 
точкова и шина при кретању воза (посебно при кочењу), која настаје као 
последица њиховог међусобног трења. Бука точкова и шина зависи и од 
геометријске конфигурације пруге. Бука воза је повећана за око 20dB(А) када воз 
пролази преко мостова, због емитовања звука услед вибрирања  структуре моста. 
  
        4.3. Бука ваздухоплова (авиона и хеликоптера) 

Слетања и узлетања ваздухоплова представљају  операције које генеришу 
значајан ниво буке у близини аеродрома.  Ова бука зависи од: 

- броја ваздухоплова, 
- коридора слетања и узлетања, 
- односа узлетања и слетања и 
- атмосферских услова. 

 Буку ваздухоплова чини бука погонског система  и аеродинамичка бука. 
У фази слетања и узлетања доминира бука погонског система а у фази летења 
аеродинамичка бука. Код авиона се користе три главна типа погонских система: 
млазни мотор, вентилаторски млазни мотор и пропелерски систем.  
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 Код млазних и вентилаторских млазних система главни извор буке је 
турбуленција коју стварају млазни издувни гасови из мотора са околним 
ваздухом. Вентилатор је такође значајан извор буке, нарочито при слетању и 
рулању авиона. Авиони са пропелерским системом генеришу буку која је 
комбинација буке издувног система и пропелерског система, али доминантна је 
пропелерска бука.   
 Аеродинамична бука је последица турбуленције ваздуха око трупа 
авиона, шупљина, контролних површина и стајног трапа авиона.  
 Повећање буке на аеродромима изазивају и мали авиони и хеликоптери, 
али и војни авиони. Код хеликоптера значајна је бука роторског система – елисе. 
Војни авиони ако се крећу брзинама већим од брзине звука у ваздуху (330m/s), 
изазивају тзв. “банг буку”, тј. звучни удар који посматрач на Земљи прихвата као 
пуцањ грома. Настанак звучног удара зависи од фактора као што су: 
метеоролошки услови, висина и брзина лета, маневар авиона и сл. [8].   
 

5. ИНДУСТРИЈСКА БУКА  
Индустријска бука потиче од машина и машинске опреме које генеришу 

буку не само на радном месту већ и у окружењу фабричке хале, на отвореном 
простору. Механизми генерисања буке се деле на: 

 - механичке (зупчасти пренос, лежајеви, каишни пренос, вентилатори); 
 - аеродинамичке ( проток флуида) и  
 - магнетне (периодичне силе између статора и ротора).  

 Механизми генерисања буке механичке природе се успешно отклањају 
правовременим решавањем проблема као што су: нестабилност система, 
неправилно подмазивање машинске опреме, кварови, неравне површине, 
прљавштине и сл. Неправилно одржавање може да повећа ниво буке и до           
20 dB(А). Међутим, у индустријским халама се налазе и машине које се правилно 
одржавају али су дуже времена у употреби, па оне могу да генеришу буку већу и 
од 100dB(А) на растојању 3m од извора. 
 Аеродинамичка бука настаје као последица кретања флуида (обично 
ваздуха) кроз и око машине. Ако се флуид креће кроз препреке са оштрим 
кривинама или на свом путу има различита ограничења, јавља се турбуленција 
која ствара буку значајног нивоа. Допринос овој буци има и рад ротирајућих 
система са лопатицама који се уграђују код турбинских мотора и машина ради 
повећања ефикасности протока флуида. 
 Магнетни извори буке се јављају код електричних мотора, генератора, 
трансформатора и светлосних уређаја [9]. 

 
6. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ БУКЕ 
Да је бука убедљиво највећи "оштећивач"савременог света показују 

многа истраживања. На пример, истраживања у Француској су показала да 79,2% 
испитане популације указује на буку као фактор који им највише смета, 7,7% на 
загађење ваздуха, 5,2% на вибрације, док је 7,9% остало неопредељено. У Јапану 
за 36,6% популације бука је главни загађивач, за 18,3% то је загађење ваздуха, за 
14,7% загађење воде а за 24,6% интензивни непријатни мириси. 
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Дејство буке на човека је вишеструко. Бука штети здрављу и доводи до 
читавог низа обољења. Најпре, она доводи до осећаја сметњи и непријатности у 
чијој основи леже разне психофизиолошке промене и на крају до промене учинка 
у радној активности. 

Сваки интезиван и дуготрајан звук може довести до разних степена 
оштећења слуха, а самим тим и до смањења радне способности. Истраживања су 
показала: да под утицајем јаке буке слух слаби већ после једне до две године 
рада у таквим условима; да при буци од 90 dB(А) после три месеца рада 
продуктивност опада за 10%, после годину дана рада, у таквим условима, за 15%, 
а после пет година за 20%. 

Треба напоменути да бука јачине од (45-60) dB(А) омета нормалан 
разговор а изнад 65 dB(А) потребно је викати да би се саговорник чуо. Бука од 70 
dB(А) већ негативно утиче на слух, а бука од (80-90) dB(А) представља средњу 
опасност за  слух. Велику опасност за слух представља бука преко 90dB(А).  

Психолози и неуролози утврдили су да синдром буке представља један од 
најзначајнијих узрока нервозе. Проценат нервно-психичких обољења већи је 
међу лицима који раде у условима буке, него код лица која раде под нормалним 
условима. Испитивањем је утврђено да под утицајем буке одређеног интензитета 
долази до промене у циркулацији крви и раду срца. Она може бити узрок 
повећаног крвног притиска, затим штетно утиче на вид, снижава стабилност 
јасног расуђивања и рефлексне радње. Бука омета нормалан одмор, нарушава 
сан. Установљено је да су у великом броју случајева узрок несанице спољни 
надражаји, а пре свега бука. Слаб сан доводи до смањења радне способности и до 
разних несрећних случајева.  

Бука штетно утиче на организам и здравље свих људи, независно од 
година и професије. Сматра се да се може говорити о болести буке, која се 
манифестује у главобољи, вртоглавици, изазивању муке, претераној 
раздражљивости. Сматра се да бука скраћује живот људи у градовима за 8 до 12 
година док нпр. аерозагађење то чини свега 2-3 године. При нормалној 
фреквенцији бука од 30dB до 65dB  има само психички утицај, од 65dB до 90dB  
поред психолошког дејства наступају и реакције вегетативно нервног система; од 
90dB до 120dB изазива психичке и вегетативне реакције и угрожава орган чула 
слуха. Дејство буке изнад 120dB  манифестује се у обамрлости прстију, осећају 
жеђи, губљењу апетита, сметњама у равнотежи, обољењу срца и крвних судова и 
сл.  

Из овога следи да човек тежећи да има што развијенији саобраћај, 
индустрију и др, парадоксално се окреће сам против себе.  
 

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 
Данас и у ближој будућности, заштита од буке у радној средини, мора се 

решавати низом организационих мера заштите које су усмерене на усавршавању 
процеса рада. Међутим, да би се извршила заштита од буке неопходно је да се 
измере и анализирају вредности буке на радним местима, а затим изврши 
процена штетног дејства у односу на максимално дозвољене вредности којима 
човек сме да буде изложен а да не претрпи здравствена оштећења организма.  
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Нормирање буке представља оцену штетног дејства буке на бази пуног 
радног времена у складу са нормативима допуштених нивоа буке који су дати у 
Правилнику о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просто-
ријама. Уколико измерени еквивалентни нивои буке прелазе допуштене нивое 
буке (Табела 4), с обзиром на врсту делатности неопходно је применити 
одговарајуће мере заштите. 

 Мере заштите које се предузимају ради ублажавања или потпуног 
уклањања буке могу бити: 

 техничке и 
 медицинске. 
 Техничке мере заштите се спроводе од места где се ствара бука преко 
пута преноса звука, све до човека – пријемника на радном месту.  

У циљу смањења буке на изворима и свођења на дозвољене вредности 
предузимају се мере редукције буке на моторима  друмско саобраћајних возила и 
ваздухоплова, индустријским и грађевинским машинама и алатима (прецизна 
израда делова машина, отклањање сударања металних делова, уметање  
амортизера између појединих делова машина, постављање машина на гумене 
подметаче или на амортизере и тд) . За путничка возила у Европи предвиђа се 
лимит нивоа буке при техничком прегледу од 75dB, а за теретна од 80dB. У 
многим европским земљама предвиђа се забрана дизел путничких возила јер су 
бучнија од бензинских. У авионски саобраћај уводе се high by-pass мотори, који 
су знатно тиши од својих предходника. Будућност у авио саобраћају припада 
авиониома за које није потребна писта дужа од 1200m. У ову групу мера убраја 
се и премештање теретних возила из станбених зона и редукција саобраћаја у 
ноћном периоду, као и увођење ''еколошких семафора'' који возаче обавештавају 
о преосталом времену до паљења зеленог светла и подсећају на то да треба 
искључити мотор. 

У мере заштите на путу преноса звука убрајају се асфалтирање коловоза, 
постављање баријера, тунела, подизање зелених површина на ивицама 
прометних саобраћајница. При планирању насеља индустријске зоне треба 
одвојити зеленим појасевима од осталих радних и станбених зона. Оне погоне 
које су нарочито бучни потребно је преместити како због осталих запослених 
тако и због осталог становништва. Треба извршити побољшање акустичких 
услова у радној просторији облагањем зидова, таванице, уградњом висећих 
зидова који одвајају радна места која изазивају буку једна од других.  
 У мере индивидуалне заштите од буке на радним местима спада примена 
личних заштитних средстава: уметака тј. пластичних чепова који се стављају у 
спољни слушни канал, муфова, кацига или шлемова, слушалица као и других 
врста слушних протектора (слика 1).  

Прописно подешени умеци или муфови редукују буку за (15-30) dB. 
Добри умеци и муфови су приближно једнаке ефикасности, мада су умеци бољи 
за заштиту од ниских фреквенција, а муфови од високих. Истовремено кори-
шћење уметака и муфова редукује буку за (10-15) dB. Ова комбинација би била 
врло ефикасно у редукцији буке која прелази 105 dB. Насупрот овим средствима 
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која су пројектована за заштиту, обичан комад вате или хартије који се стави у 
слушни канал представља врло слабу заштиту- редукују буку за само 7 dB. 

Средства за заштиту од буке морају бити и комфорна, тако да се морају 
пробати и неколико врста протектора да би се нашао одговарајући који ће се 
онда стално носити. Студије су показале да је код радника који раде у бучном 
простору и имају обавезу ношења личне заштите, ефикасност редукције буке 
упола мања ако се заштита не носи стално и прописно. За време једночасовне 
изложености буци без заштите, радник је изложен 1000 пута већој звучној 
енергији него када носи нпр. муф. Када се прописно користе протектори, 
сопствени глас постаје дубљи и знатно гласнији. То је сигуран знак да су 
протектори прописно постављени. Протектори повећавају говорну разумљивост 
у врло бучним срединама.   

 

  

  
 

Слика 1: Средства и опрема за заштиту од буке 
 
 Медицинске мере заштите односе се на периодичне прегледе запослених 
на бучним радним местима. Оне обухватају и спровођење програма за заштиту 
слуха који садржи годишње тестирање слуха, мерење нивоа буке на радном 
месту и коришћење аудиторне заштите. Спроводе се и мере које се односе на 
побољшање организације рада у смислу препорука: промене радног места 
радника код кога је утврђено оштећење слуха,  прављење чешћих пауза у току 
рада у просторијама за одмор које су изоловане од дејства буке, редукција радног 
времена, продужење годишњих одмора и итд. [10].  
 

8. ЗАКЉУЧАК 
Бука је једна од главних штетности и опасности која оптерећује 

популацију и значајан је еколошки проблем у смислу озбиљног нарушавања 
здравља популације и смањења њене радне способности. Наиме 
индустријализација,  развој производних процеса и саобраћаја,  утичу на све већи 
пораст укупне звучне енергије којој је човек изложен свакодневно. Зато се човек 
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захваљујући његовим сопственим активностима, које обавља ради своје 
егзистенције, нашао у позицији да буде угрожен буком. 

Грађани у развијеним земљама веома јасно препознају проблем. Према 
подацима Светске здравствене организације око 12% светске популације има 
проблем са слухом, око 16% европског становништва живи и ради у ''црним 
акустичким зонама'' (еквивалентни нивои буке су већи од 65 dB).  

Одређени нивои буке у радним срединама се не могу никако елиминисати 
али се могу у одређеној мери редуковати. Зато је редукција нивоа буке а тиме и 
ублажавање последица које она изазива данас врло значајан задатак свих 
стручњака који се баве питањем побољшања квалитета рада у урбаним 
срединама.  
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ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ 
ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

  
Данијела Златковић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ предавања је да упозна студенте струковних студија да уз техничку 

документацију Главног архитектонскограђевинског пројекта мора да се приложи и 
приказ заштите на инвестационом објекту о примењеним прописима, мерама и 
нормативима заштите на раду са назнаком свих опасности и штетности и предвиђеним 
мерама за њихово отклањање (према Закону о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.Гласник Р.Србије број 101/05)). То се односи и на пројекат водовода и канализације, 
чиме се спречава неисправност или оштећење водоводне и канализационе мреже, као и 
нефункционисање ових објеката што преставља могућу опасност по безбедност и 
здравље радника. 

Кључне речи: Заштите на инвестационом објекту, оштећење водоводне и 
канализационе мреже, опасност по безбедност и здравље радника. 

 
  

HAZARDS AND HARMS DURING INSTALLING THE WATER 
SUPPLY AND SEWERAGE 

 
AIMS AND OUTCOMES 
With the technical documentation of the Main architectural- construction project must 

accompany the display of safety at the facility investacionom applied regulations, measures and 
standards of safety at work with a note of all the risks and hazards and provided measures for 
their elimination (under the Health and Safety at Work (Sl.Glasnik R.Srbije number 101/05)) 
This applies to the project water supply and sanitation, thereby preventing a malfunction or 
damage to water and sewage networks, as well as non-functioning of these facilities, which 
represent a possible danger to life and health of workers. 

Key words: Safety investacionom facility, damage to water and sewage networks, risk 
to life and health of workers. 

 
 1. УВОД  

Грађевинарство је једна од најризичнијих делатности у погледу 
могућности повређивања и угрожавања здравља радника. Пораст броја 
инцидената на градилиштима и њихова тежина захтевају додатно потенцирање 
израде плана и програма заштите на раду. Унапређење квалитета безбедности на 
раду постаје један од примарних аспеката пословања. 

Пројектом водовода и канализације предвиђене су водоводне инсталације 
и уређаји за довод воде за заштиту од пожара и експлозије, прање возила, 
одржавање хигијене и пиће, као и канализационе инсталације и уређаји за 
безбедан, еколошки и хигијенски одвод фекалних, технолошких и атмосферских 
вода до постојеће уличне канализације. 
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Пројектовање се врши у складу са важећим стандардима и техничким 
прописима којим се уређују технички нормативи и квалитет објеката водовода и 
канализације уз примену одговарајућих прописа из заштите на раду. Иако је 
пројекат у свему прилагођен позитивним стандардима и прописима којима су 
обухваћене и мере заштите на раду свака неодговарајућа функционалност, 
неисправност или оштећење ових објеката преставља акутну или латентну 
опасност по безбедност и здравље радника  

 
1.1. Опасности и штетности по безбедност и здравље радника које се 

могу појавити при коришћењу водоводних и канализационих 
инсталација и уређаја 

Опасности и штетности по безбедност и здравље радника које се могу 
појавити при коришћењу водоводних и канализационих инсталација и уређаја су 
следећи и сврставају се у више група: 

 опасност од недовољне количине воде; 
 недовољан капацитет канализационих цеви; 
 неодговарајућа стабилност и постојаност водоводних и канализа-
ционих инсталација; 

 опасност од смрзавања воде у водоводним цевима; 
 опасност од корозије водоводних и канализационих цеви; 
 опасност од тровања воде у водоводу; 
 опасност од пожара и експлозија и токсичних атмосферских 
загађивача; 

 еколошке опасности одвођења непречишћених отпадних вода; 
 немогућност пражњења и издвајања дела водовода при отклањању 
неисправности на уређајима и оштећеним трасама; 

 немогућност одговарајуће контроле функционалности и издвајања 
канализационих траса ради потреба извођења радова одржавања; 

 неодговарајућа заптивност водоводних и канализационих инсталација; 
 опасност од ширења непријатног мириса и токсичних гасова из 
канализационих цеви; 

 опасност од отпадних вода са повишеном температуром; 
 опасности од пада у дубину; 
 опасност за сигурно кретање. 

 Горе наведене опасности могу имати широке последице по запослене, 
које у неким случајевима могу имати и трагичне исходе. 

При извођењу грађевинских радова повреде на раду сматрају се: 

 ране; 
 ишчашења и уганућа кости (преломи, и сл.); 
 крварења (из носа, ува,  и уста); 
 повреде ока; 
 потрес мозга; 
 опекотине; 
 смрзнућа. 
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Инвеститор или надзорник пројекта дужан је да, пре почетка рада на 
градилишту, обезбеди да се изради план о безбедности на раду на градилишту. 
Свака промена, која може утицати на безбедан и здрав рад на градилишту мора 
бити унета у план. 

 
2. МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ ПО БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ РАДНИКА ПРИ КОРИШЋЕЊУ УРЕЂАЈА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Пројекат на основу извршеног прорачуна обезбеђује одговарајућу 
количину воде уграђеним капацитетом у пројектоване водоводне инсталације и 
уређаје за потребе одржавања хигијене, прања возила, пиће и хидрантске мреже 
за заштиту од пожара и експлозија под условом да сви хидраулични параметри 
буду у дозвољеним границама, уграђени притисак у водоводној цеви, брзина 
воде, губици притиска итд... 
 Пројектом су дате димензије и нагиби канализационих инсталација и 
уређаја за гравитационо одвођење отпадних вода којима је постигнут капацитет 
према предвиђеној рачунској количини отпадне воде из технолошке, фекалне и 
атмосферске канализације. 
 Ради одржавања стабилности и заштите од механичких оштећења 
водоводних и канализационих инсталација пројектом се има у виду: 

 одабране  трасе свих спољних водоводних и канализационих цевовода 
треба урадити  коректно, а водоводне цеви да се положе  у посебне 
ровове на локацији и у дубини која онемогућава оптерећења и 
механичка напрезања на цевима при кретању радника и возила изнад 
њиx; 

 заштита водоводних и канализационих цеви од механичких оштећења 
насталих слегањем тла испод објекта, дела објекта, саобраћајнице и сл., 
се постиже израдом одговарајућих продора кроз зидове, дилатационе 
спојнице и сл.. Продор мора имати пречник већи бар за 4 cm од 
спољног пречника канализационе цеви. Формирании зазор се испуњава 
пластичним китом, конопцем од кудеље у битумену, гуменим 
прстеновима и сл.. Цев се у продору не сме настављати; 

 канализационе цеви на локацијама где се могу очекивати већа 
оптерећења треба да су бетонске са одговарајућим механичким 
особинама, постављене  на одговарајућу дубину испод платоа који 
елиминише механичка напрезања при слегању тла од терета и тежине 
теретних возила; 

 водоводне и канализационе цеви треба да  равномерно леже целом 
површином на слоју песка од 10 cm, а преко њих да је постављен 
заштитни слој песка чиме су елеминисана напрезања због  
неодговарајућег смештаја цеви; 

 заштита канализационих цеви од оштећења насталих од топлотних 
дилатација, истезањем и скупљањем цеви под утицајем температурних 
промена, се постиже: израдом одговарајућих спојева (код ПВЦ цеви 
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спој са усадним наглавком и гуменим прстеном); применом 
одговарајућих фазонских комада на местима уливања, укрштања, 
промене правца и пречника; постављањем клизних обујмица; 
обезбеђењем еластичних веза ревизионих и уливних окана и канала 
итд. 

 

 Заштита водоводних цеви од разарања замрзавањем воде у њима при 
дужем излагању температурама испод 0°C решена је дубином закопавања 
спољног цевовода који ван тла излази само у грејаним просторијама и 
могућношћу пражњења водоводног цевовода при ниским температурама у 
просторијама када се не греју. 
 Заштита канализационих цеви од разарања-пуцања насталих замрзавањем 
отпадних вода у њима постиже се правилним распоредом водова (ван спољних и 
других "хладних" зидова), њиховим постављањем испод дубине смрзавања (мин 
80 цм ) и израдом топлотне изолације цеви. 

Заштита од корозије и инкрустације које изазивају брзо пропадање цеви 
се изводи: избором материјала цевовода отпорним на корозију и премазивањем 
цеви или делова цеви материјалом отпорним на корозију.  Коректним 
пројектовањем локација уређених места за смештај цевовода треба обезбедити да 
цеви нису у додиру са агресивним материјалима, кондензатима, гасовима и сл.  

Заштита од процуривања се ради избором одговарајућих стандардних 
цевовода од квалитетних материјала и квалитетним спојевима. Неопходно је 
обезбедити квалитетну монтажу уз квалитетно извођење целокупних радова, 
након чега се врши испитивање утврђеним пробним притиском на стабилност, 
непропусност и функционалност водоводне и канализационе мреже.  Ако је 
потребно извршити одговарајуће корекције изведених радова, а ова испитивања 
треба да се врше и након изведених оправки. 
 Ради заштите од појаве токсичних материја у води које потичу са 
инсталација, водоводне цеви су сачињене од поцинкованих челичних цеви које 
при експлоатацији не стварају токсичне материје. 
 Забрањено је коришћење олова и сличних токсичних метала за израду 
делова водоводних инсталација. 
 
 2.1. Хигијенска заштита од загађења воде 

Хигијенска заштита од загађења воде насталог уливањем или продором 
површинске, подземне или загађене воде у ровове, водомерна окна, окна за 
вентиле и друге арматуре, се првенствено постиже спречавањем проласка 
канализационих, плинских и електричних водова кроз окна водоводне мреже и 
обрнуто, спречавањем проласка водоводних цеви кроз канализациона окна или 
јаме са отпадним водама или смећем.     
      Други не мање важан вид заштите је израда непропусних окана са грлом 
издигнутим минимално 10 cm од површине терена и цевима постављеним 
минимално 20 cm од дна окна. Ако је могуће цевоводе и окна треба поставити 
изнад максималног нивоа подземне воде. 
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2.2. Хигијенска заштита од загушења предметима, пеном 
детерџената и сл. 

          Хигијенска заштита од загушења предметима, пеном детерџената и сл. се 
постиже постављањем пречки, крстова и решетки у изливне вентиле санитарних 
предмета (изливника, праоника, сливника). За водове оптерећене пеном 
детерџента треба предвидети вертикале-вентилационе водове већег пречника. 
 

2.3.  Хигијенска заштита од продора гасова и задаха из канализације 
Хигијенска заштита од продора гасова и задаха из канализације остварује 

се  уградњом водених затварача, сифона испод сваког уливног места и монтажом 
потребног броја вентилационих вертикала.Свако оштећање сифона и вентила-
ционих вертикала инвеститиор је дужан одмах да отклони. 

 
2.4.  Хигијенска заштита од процуривања инсталације канализације 
Хигијенска заштита од процуривања инсталације канализације 

постиже се испитивањем непропусности канализационе мреже, тј. спрово-
ђењем пробе на притисак и одговарајућим корекцијама изведених радова. 

 
2.5.  Хигијенска заштита од уливања штетних материја које могу 

угрозити функционаиност канализације 
Хигијенска заштита од уливања штетних материја које могу угрозити 

функционаиност канализације се постиже забраном уливања у канализацију: 
запаљивих и  експлозивних течности, киселина и алкалија, материја које могу 
изазвати штетне гасове, инфективне, радиоактивне и отровне материје, вреле 
течности, катрана, пепела, смећа, цемента, песка, масти, уља, кости итд. 
 Ради заштите од сакупљања запаљивих, експлозивних и токсичних пара 
дизел и бензинских горива и других токсичних гасова шахтови су смештени ван 
пожарних зона опасности које су истовремено извор токсичних и загушујућих 
материја опасносних по безбедност и здравље радника. 
 Пројектовањем ревизионих шахти обезбеђено је усмеравање тока отпадне 
воде, омогућена је контрола исправности и функционаланости канализационе 
мреже, и повремено селективно одвајање трасе ради поправке. 
 Заштита од загушења канализационих цеви остварена је правилним 
димензионисањем мреже и постављањем одговарајућих уређаја на уливним 
местима, судопере са хватачима масти, сливници и изливници са решеткама итд, 
 Ради заштите од потенционалних токсичних и експлозивних гасова у 
шахту, пре сваког уласка у шахт радник је дужан да изврши проветравање шахта. 
 За време извођења радова у шахту се не сме користити алат који ствара 
пламен или варничи, нити се смеју изводити други термогени радни процеси пре 
него што се одговарајућим радњама и вентилацијом не обезбеде услови за 
безбедан рад, који се доказује провером присутности запаљивих и експлозивних 
гасова. 
 Радове у шахту дозвољено је изводити само у присуству другог лица, које 
ван шахта прати извођење радова. 
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 Ради заштите од пада у шахт и механичких повређивања сви шахтови 
имају одговарајући поклопац од ливеног гвожђа, који може да издржи и 
очекивана оптерећења из теретног саобраћаја тешких транспортних возила. 
 За безбедан силазак у шахт предвиђене су унутрашње металне пењалице. 
 Ради заштите од пожара и експлозије, конструкција хидрантске мреже, 
број, распоред и врста хидраната са припадајућим уређајима за гашење пожара, 
је рађена према одговарајућим прописима заштите од пожара. 
 Еколошка заштита околине од просутих горива и мазива и токсичних и 
агресивних материја а и  средстава за прање и дезинфекцију радних просторија и 
опреме, се може решити одговарајућим пројектованим таложницима, сепара-
торима и одвајачима опасних материја. 
 Заштита канализационих цеви и спојева од утицаја отпадних вода 
повишене температуре, се постиже израдом грана и огранака санитарних справа 
у које се улива врела вода(изливници и праонице, помијаре и умиваоници итд.) 
од материјала који добро подносе повишену температуру. За вертикале и 
сабирнице ово не важи јер се вода довољно охлади пре него што стигне до њих. 
Уколико се врела вода меша са хладном пре улива, за гране и огранке се могу 
користити ПВЦ и ПЕ цеви. 

Инвеститор је дужан да одржава исправност и уграђену функционалност 
водоводне и канализационе мреже. 

Приликом ма какве интевенције на цевоводу, цевовод довести на нулто 
енергетско стање, а испред места квара затвара се пропусни вентил да би се 
избегао рад под притиском.  

Испред водоводних грана, исто као и испред проточних уређаја 
унутрашње водоводне мреже, постављају се пропусни вентили који омогућавају 
испуштање воде и безбедно и лако отклањање квара или измену цевововода. 

Сигурност кретања радника постиже се правилним избором равних и 
храпавих површина подова и пролаза. Пројектом су одабрани сливници и 
металне решетке на унутрашњим и спољним одводним каналима отпадних вода 
са одговарајућим механичким особинама и конфигурацијом која не нарушава 
квалитет пода и околине за кретање, уз услов стабилног постављања; којим се 
елеминишу њихова нежељена померања у експлоатацији. 

 

Слика 2: Пример добро и лоше обезбеђеног рова 
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Инвеститор, односно корисник је дужан да својим актом утврди: обим 
начин и рокове прегледа и испитивања инсталација и уређаја водовода и 
канализације, поступак њиховог одржавања у исправном стању и вођење 
евиденције о одржавању. 

 
3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 Приликом ма какве интервенције на цевоводу, а поготову у водоводном 
окну, претходно се суседни затварачи морају затворити да би се избегао било 
какав рад под притиском. Уколико се ипак деси да дође до хаварије на 
арматурама у окну и вода почне да надире, потребно је окно што пре напустити, 
па потом затворити воду на суседним затварачима. 

Уколико се сумња да је водоводна цев под електричним напоном, 
приликом интервенције, морају се користити све познате мере за заштиту од 
удара електричне енергије.   
 Приликом манипулације са хлором, при дезинфекцији, код пуштања 
новог цевовода или после каквог дефекта на постојећој мрежи, обавезно се 
морају користити лична заштитна средства за рад са хлором. 
 

4. ЛИЧНА ЗАШТИТАН СРЕДСТВА 
          За заштиту делатности у водоводној мрежи, зависно од природе посла, 
опасности, штетности разних услова и других елемената штетности, треба да се 
обезбеде следећа средства личне заштитне опреме: 

 За заштиту главе: 
- шлем (рударски, односно грађевински) 

 
Слика 4: Грађевински шлем 

 

За заштиту очију и лица: 
- штитник за очи и лице; 
- штитник за очи; 
- наочари са провидним стаклима и бочном заштитом; 
- наочари са провидним "триплекс" стаклима и непропусним оквиром. 
 

 
Слика 5: Наочари са провидним стаклима и бочном заштитом 
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За заштиту слуха: 
- ушни чеп за заштиту слуха од буке јачине до 85dB; 
- ушни штитник за заштиту слуха од буке јачине до 105 dB. 
 

 
Слика 6: Ушни штитник за заштиту слуха 

 
За заштиту органа за дисање: 
-  респиратор за заштиту органа за дисање од грубе, неагресивне и 
неотровне  прасине; 

- респиратор за заштиту органа за дисање од штетних пара у мањим 
количинама; 

- цевна маска; 
- цевна маска са капуљачом или шлемом; 
- апарати са кисеоником или компримираним ваздухом (изолациони 
апарати). 

 

 
Слика 7:  Респиратор за заштиту органа за дисање 

 
 За заштиту руку: 
- кожне рукавице – обичне; 
- кожне рукавице са челичним заковицама или плочицама; 
- постављене кожне рукавице за рад на температури до -5°C; 
- рукавице од природне или синтетичке гуме разних дужина. 
 

 
Слика 8:  Кожне рукавице – ојачане 
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За заштиту ногу: 
-  кожна коленица; 
- потколеница од коже или чврстог платна, постављена филцом са 
унутрашње стране. 

 

 
Слика 9:  Кожна коленица 

 
За заштиту ручног зглоба и рамена: 
- кожни штитник за ручни зглоб; 
- кожни штитник за раме, 
 

 

Слика 10: Кожни штитник за ручни зглоб 
 
За заштиту од влаге и хладноће:                                                                                            
- простирка од коже или другог изолационог материјала. 
 
За заштиту од пада у колекторима и сл.: 
- опасач (са или без упртача) са најмање једном "Д" кариком; 
- ужад од јуте или маниле са карабињерима на крајевима (дужине према 
потреби). 
 

 
 

Слика 11: Опасач 
 
За заштиту од удара електричне енергије: 
- електроизолациона обућа (у облику каљача); 
- рукавице од електроизолационог материјала (рукавице за електричаре, 
класе I, за рад у постројењима или са уређајима напона до 650V, или 
класе II, за рад у постројењима или са уређајима напона преко 650 V); 

- електроизолациона простирка; 
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- електроизолационо постоље; 
- електроизолациона ручица за "ножасте" (Н) осигураче; 
- електроизолациона кљешта; 
- електроизолациона мотка; 
- ужад за уземљење и кратко спајање; 
- и друга потребна опрема. 
 

 
Слика 12:  Рукавице од електроизолационог материјала 

 
5. ЗАКЉУЧАК  
Сваки рад на градилишту мора бити је 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. 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. 

 
6.  ЛИТЕРАТУРА  
1. Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник РС, бр. 
101/2005. 
2. Закон о планирању и изградњи , Службени гласник РС, бр. 72/2009 
3. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у 
радној околини, Службени гласник РС,  бр. 72/2006. 
4. Правилник о о техничким прописима за извођење радова на главним 
доводима, разводној мрежи и кућним водоводним инсталацијама 
Службени гласник РС,бр.1/06. 
5. Правилник о о технчким прописима  и нормативима за извођење 
радова на градској , канализацији, канализационим уређајима и кућним 
инсталацијама Службени гласник РС,бр.1/06. 
6. Збирка савезних прописа у области заштите од пожара и експлозија. 
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З А К О Н 
О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се 
затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних 
обољења и обољења у вези са радом. 

За обављање одређених послова државне управе у области безбедности и 
здравља на раду, овим законом образује се Управа за безбедност и здравље на 
раду као орган управе у саставу Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, и утврђује њена надлежност. 

 
Члан 2. 

Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених, надлежности и 
мере чијом се применом, односно спровођењем осигурава безбедност и здравље 
на раду остварују се у складу са овим законом и прописима донетим на основу 
закона, осим ако посебним законом није другачије одређено. 

 
Члан 3. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на 
раду, утврђене овим законом, ближе се уређују колективним уговором, општим 
актом послодавца или уговором о раду. 

 
Члан 4. 

Поједини изрази који се користе у овом закону имају следеће значење: 
1) Запослени јесте домаће или страно физичко лице које је у радном 

односу код послодавца, као и лице које по било ком основу обавља рад или се 
оспособљава за рад код послодавца, осим лица које је у радном односу код 
послодавца ради обављања послова кућног помоћног особља; 

2) Послодавац јесте домаће или страно правно лице, односно физичко 
лице које запошљава, односно радно ангажује једно или више лица; 

3) Представник запослених јесте лице изабрано да представља запослене 
у области безбедности и здравља на раду код послодавца; 

4) Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на 
раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална 
обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за 
пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених; 
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5) Превентивне мере јесу све мере које се предузимају или чије се 
предузимање планира на свим нивоима рада код послодавца, ради спречавања 
повређивања или оштећења здравља запослених; 

6) Радно место јесте простор намењен за обављање послова код 
послодавца (у објекту или на отвореном као и на привременим и покретним 
градилиштима, објектима, уређајима, саобраћајним средствима, и сл.) у којем 
запослени борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или 
посредном контролом послодавца; 

7) Радна околина јесте простор у којем се обавља рад и који укључује 
радна места, радне услове, радне поступке и односе у процесу рада; 

8) Средство за рад јесте: 
(1) објекат који се користи као радни и помоћни простор, укључујући 

и објекат на отвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама 
(инсталације флуида, грејање, електричне инсталације и др.), 

(2) опрема за рад (машина, уређај, постројење, инсталација, алат и 
сл.) која се користи у процесу рада, 

(3) конструкција и објекат за колективну безбедност и здравље на 
раду (заштита на прелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних и 
других зрачења, заштита од удара електричне струје, општа вентилација и 
климатизација и сл.), 

(4) помоћна конструкција и објекат, као и конструкција и објекат који 
се привремено користи за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, 
тунелска подграда, конструкција за спречавање одрона земље при копању 
дубоких ровова и сл.), 

(5) друго средство које се користи у процесу рада или је на било који 
начин повезано са процесом рада; 

9) Средство и опрема за личну заштиту на раду јесте одећа, обућа, 
помоћне направе и уређаји који служе за спречавање повреда на раду, 
професионалних обољења, болести у вези са радом и других штетних последица 
по здравље запосленог;  

10) Опасне материје јесу експлозивне, запаљиве, оксидирајуће, отровне, 
гадне, заразне, корозивне, канцерогене и радиоактивне материје утврђене 
стандардима и другим прописима, а које се производе, користе или складиште у 
процесу рада, као и материје чија су својства, када су везане за неке супстанце, 
опасна по живот и здравље запослених; 

11) Опасност јесте околност или стање које може угрозити здравље или 
изазвати повреду запосленог; 

12) Опасна појава јесте догађај којим су угрожени или би могли да буду 
угрожени живот и здравље запосленог или постоји опасност од повређивања 
запосленог; 

13) Ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења 
здравља запосленог услед опасности; 

14) 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 
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околини и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања 
безбедности и здравља на раду; 

15) Процена ризика јесте систематско евидентирање и процењивање 
свих фактора у процесу рада који могу узроковати настанак повреда на раду, 
обољења или оштећења здравља и утврђивање могућности, односно начина 
спречавања, отклањања или смањења ризика; 

16) Радно место са повећаним ризиком јесте радно место утврђено актом 
о процени ризика на коме, и поред потпуно или делимично примењених мера у 
складу са овим законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и 
здравље запосленог; 

17) Лице за безбедност и здравље на раду јесте лице које обавља послове 
безбедности и здравља на раду, има положен стручни испит о практичној 
оспособљености и које послодавац писменим актом одреди за обављање тих 
послова; 

18) Правно лице за обављање послова прегледа и испитивања опреме за 
рад и испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и 
физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености 
јесте првно лице којем је министар надлежан за рад издао лиценцу, у складу са 
овим законом; 

19) Служба медицине рада јесте служба којој послодавац повери 
обављање послова заштите здравља запослених; 

20) Стручни налаз јесте извештај о извршеном прегледу и испитивању 
опреме за рад или испитивању услова радне околине са закључком да ли су 
примењене или нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на 
раду; 

21) Одговорно лице за обављање прегледа и испитивања опреме за рад и 
испитивања услова радне околине, као и за потписивање стручних налаза, јесте 
лице са лиценцом за вршење тих послова (у даљем тексту: одговорно лице); 

22) Лиценца јесте овлашћење које министар надлежан за рад даје 
правном или физичком лицу за обављање одређених послова у области 
безбедности и здравља на раду, у складу са овим законом. 

 
Члан 5. 

Право на безбедност и здравље на раду имају: 
1) запослени; 
2) ученици и студенти када се налазе на обавезном производном раду, 

професионалној пракси или практичној настави (радионице, економије, 
кабинети, лабораторије и др.); 

3) лица која се налазе на стручном оспособљавању, преквалификацији 
или доквалификацији; 

4) лица на професионалној рехабилитацији; 
5) лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној 

јединици завода за извршење казне затвора (радионице, градилишта и сл.) и на 
другом месту рада; 
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6) лица на добровољним и јавним радовима организованим у општем 
интересу, радним акцијама и такмичењима у вези са радом;  

7) лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених 
послова, ако је о њиховом присуству упознат послодавац. 

Безбедност и здравље на раду лицима из става 1. тач. 1), 2) , 4) и 7) овог 
члана обезбеђује послодавац, лицима из тачке 3) овог члана образовна 
организација, лицима из тачке 5) овог члана заводи за извршење казне затвора, а 
лицима из тачке 6) овог члана - организатор радова и такмичења. 

 
Члан 6. 

Посебна права, обавезе и мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду 
младих (нарочито у вези са њиховим духовним и телесним развојем), жена које 
раде на радном месту са повећаним ризиком који би могао да им угрози 
остваривање материнства, инвалида и професионално оболелих - уређују се овим 
законом, другим прописима, колективним уговором, општим актом послодавца и 
уговором о раду. 
 

II. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Члан 7. 
Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду 

обезбеђују се применом савремених техничких, ергономских, здрав-ствених, 
образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава за 
отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и /или 
њиховог свођења на најмању могућу меру, у поступку: 

1) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката намењених 
за радне и помоћне просторије, као и објеката намењених за рад на отвореном 
простору у циљу безбедног одвијања процеса рада; 

2) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања технолошких 
процеса рада са свом припадајућом опремом за рад, у циљу безбедног рада 
запослених и усклађивања хемијских, физичких и биолошких штетности, 
микроклиме и осветљења на радним местима и у радним и помоћним 
просторијама са прописаним мерама и нормативима за делатност која се обавља 
на тим радним местима и у тим радним просторијама; 

3) пројектовања, израде, коришћења и одржавања опреме за рад, 
конструкција и објеката за колективну безбедност и здравље на раду, помоћних 
конструкција и објеката и других средстава која се користе у процесу рада или 
која су на било који начин повезана са процесом рада, тако да се у току њихове 
употребе спречава повређивање или оштећење здравља запослених; 

4) производње, паковања, превоза, складиштења, употребе и уништавања 
опасних материја, на начин и по прописима и правилима којима се отклањају 
могућности повређивања или оштећења здравља запослених; 

5) пројектовања, производње и коришћења средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, чијом се употребом отклањају ризици или опасности који нису 
могли да буду отклоњени применом одговарајућих превентивних мера;  
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6) образовања, васпитања и оспособљавања у области безбедности и 
здравља на раду. 

Превентивне мере у поступцима из става 1. овог члана прописује 
министар надлежан за рад. 

 
III. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА 

1. Опште обавезе 

Члан 8. 
Обавезе послодавца, у смислу овог закона и прописа донетих на основу 

овог закона, истовремено представљају права запослених у вези са спровођењем 
мера безбедности и здравља на раду. 

 
Члан 9. 

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у 
радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

Послодавац се не ослобађа обавеза и одговорности у вези са применом 
мера безбедности и здравља на раду одређивањем другог лица или преношењем 
својих обавеза и одговорности на друго лице.  

У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих 
околности које су изван контроле послодавца или због изузетних догађаја чије се 
последице упркос свим настојањима нису могле избећи, послодавац није 
одговоран у смислу овог закона. 

Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен 
телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за 
рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно 
произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

 
Члан 10. 

Послодавац је дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и 
здравља на раду не проузрокује финансијске обавезе за запосленог и 
представника запослених и не утиче на њихов материјални и социјални положај 
стечен на раду и у вези са радом. 

 
Члан 11. 

Послодавац је дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, 
обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да 
за њихову примену обезбеди потребна финансијска средства. 

Послодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада 
запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором 
радних и производних метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и 
заштита здравља на раду, заснована на примени прописа у области безбедности и 
здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, прописа у 
области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и 
инвалидског осигурања, и др. 
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Члан 12. 
Превентивне мере обезбеђује послодавац полазећи од следећих начела: 
1) избегавање ризика;  
2) процена ризика који се не могу избећи на радном месту;  
3) отклањање ризика на њиховом извору применом савремених 

техничких решења; 
4) прилагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу 

избора опреме за рад и метода рада, као и избора технолошког поступка да би се 
избегла монотонија у раду, у циљу смањења њиховог утицаја на здравље 
запосленог; 

5) замена опасних технолошких процеса или метода рада безопасним или 
мање опасним; 

6) давање предности колективним над појединачним мерама безбедности 
и здравља на раду;  

7) одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и 
издавање упутстава за рад на сигуран начин. 

 
Члан 13. 

Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за 
сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово 
отклањање. 

Послодавац је дужан да измени акт о процени ризика у случају појаве 
сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада. 

Акт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности 
и штетности на радном месту у радној околини, на основу којих се врши процена 
ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог. 

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини 
прописује министар надлежан за рад. 
 

Члан 14. 
Послодавац је дужан да општим актом, односно колективним уговором, 

утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду. 
Послодавац који има до десет запослених - права, обавезе и одговорности 

из става 1. овог члана може утврдити уговором о раду. 
 

Члан 15. 
Послодавац је дужан да: 
  1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на 

раду;  
  2) запосленом одреди обављање послова на којима су спроведене мере 

безбедности и здравља на раду;  
  3) обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових 

технологија и средстава за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења 
здравља који настају њиховим увођењем, односно да у таквим случајевима 
донесе одговарајућа упутства за безбедан рад; 
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  4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад; 
  5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну 

заштиту на раду; 
  6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну 

заштиту на раду у исправном стању; 
  7) ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и 

периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и 
периодичних испитивања услова радне околине; 

  8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине 
рада прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом; 

  9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број 
запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају 
опасности; 

10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за 
живот или здравље запослених. 

Поступак и рокове превентивних и периодичних прегледа и испитивања 
опреме за рад као и превентивних и периодичних испитивања услова радне 
околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим 
јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености прописује министар надлежан 
за рад. 

Правно лице из става 1. тачка 7) овог члана дужно је да изда стручни 
налаз по извршеном прегледу и испитивању опреме за рад или испитивању радне 
околине. 
 

Члан 16. 
Послодавац је дужан да актом о процени ризика, на основу оцене службе 

медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати 
запослени за обављање одређених послова на радном месту у радној околини или 
за употребу поједине опреме за рад. 

Послодавац је дужан да служби медицине рада, коју ангажује, обезбеди 
услове за самостално обављање послова заштите здравља запослених. 

 
Члан 17. 

Послодавац је дужан да запосленом изда на употребу средство и/или 
опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о процени ризика. 
 

2. Посебне обавезе 

Члан 18. 
Послодавац је дужан да, најмање осам дана пре почетка рада, надлежну 

инспекцију рада извести о: 
1) почетку свога рада; 
2) раду одвојене јединице;  
3) свакој промени технолошког поступка, уколико се тим променама 

мењају услови рада. 
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Послодавац који изводи радове на изградњи или реконструкцији 
грађевинског објекта или врши промену технолошког процеса дуже од седам 
дана, дужан је да изради прописан елаборат о уређењу градилишта који уз 
извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада. 

Послодавац је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи 
мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу 
градилишта. 

Садржај елабората о уређењу градилишта прописује министар надлежан 
за рад. 

Испуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на 
раду, пре почетка обављања делатности послодавца, у складу са законом, 
утврђује министарство надлежно за рад, на захтев послодавца. 

Поступак утврђивања испуњености прописаних услова из става 5. овог 
члана прописује министар надлежан за рад. 

Висину трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова 
из става 5. овог члана споразумно прописују министар надлежан за рад и 
министар надлежан за финансије. 

Средства остварена од наплаћених трошкова за утврђивање испуњености 
прописаних услова из става 5. овог члана приход су буџета Републике Србије. 

 
Члан 19. 

Кад два или више послодаваца у обављању послова деле радни простор, 
дужни су да сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 

Послодавци из става 1. овог члана дужни су да, узимајући у обзир 
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом 
мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља 
запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или 
представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање. 

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. овог члана послодавци утврђују 
писменим споразумом. 

Споразумом из става 3. овог члана одређује се лице за координацију 
спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих 
запослених. 

 
Члан 20. 

Послодавац је дужан да предузме мере за спречавање приступа у круг 
објекта или у подручје градилишта лицима и средствима саобраћаја која немају 
основа да се налазе у њима. 

 
Члан 21. 

Послодавац који за обављање својих послова ангажује запослене код 
другог послодавца дужан је да за те запослене обезбеди прописане мере за 
безбедност и здравље на раду у складу са овим законом. 
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Члан 22. 
Послодавац је дужан да при свакој промени технолошког процеса 

средства за рад прилагоди том технолошком процесу пре почетка рада. 
 

Члан 23. 
Послодавац је дужан да запосленима да на употребу средства за рад, 

односно средства и опрему за личну заштиту на раду на којима су примењене 
прописане мере за безбедност и здравље на раду и да обезбеди контролу њихове 
употребе у складу са наменом. 

 
Члан 24. 

Послодавац може запосленима дати на употребу опрему за рад, средство 
и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје, само: 

1) ако располаже прописаном документацијом на српском језику за 
њихову употребу и одржавање, односно паковање, транспорт, коришћење и 
складиштење, у којој је произвођач, односно испоручилац навео све 
безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду; 

2) ако је обезбедио све мере за безбедност и здравље које су одређене 
том документацијом, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, 
техничким прописима и стандардима.  

Изузетно, када послодавац није у могућности да обезбеди документацију 
из става 1. тачка 1) овог члана, дужан је да ту документацију прибави од правног 
лица регистрованог за послове контроле квалитета производа.  

Послодавац је дужан, када је то потребно, да обезбеди превод 
документације из ст. 1. и 2. овог члана на језик који запослени разуме. 

 
Члан 25. 

Када због увођења нове технологије нису прописане мере безбедности и 
здравља на раду, послодавац, до доношења одговарајућих прописа, примењује 
опште признате мере којима се осигурава безбедност и здравље запослених.  

Опште признатом мером, у смислу става 1. овог члана, сматра се мера 
којом се може отклонити опасност при раду или смањити штетност по здравље 
запосленог, у мери у којој је то разумно изводљиво. 
 

Члан 26. 
Ако актом о процени ризика утврди недостатке у области безбедности и 

здравља на раду за чије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а 
живот и здравље запосленог нису теже угрожени, послодавац је дужан да сачини 
посебан програм о поступном отклањању недостатака и утврди рокове за 
реализацију програма. 
 

3. Оспособљавање запослених 
Члан 27. 

Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и 
здрав рад код заснивања радног односа, односно премештаја на друге послове, 
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приликом увођења нове технологије или нових средстава за рад, као и код 
промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и 
здрав рад. 

Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за безбедан и 
здрав рад упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о 
конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени 
ризика. 

Оспособљавање из става 1. овог члана послодавац обезбеђује у току 
радног времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог. 

Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде 
прилагођено специфичностима његовог радног места. 

Ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на 
два или више радних места, дужан је да запосленог оспособи за безбедан и здрав 
рад на сваком од радних места. 
 

Члан 28. 
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад послодавац обавља 

теоријски и практично. 
Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и 

здрав рад обавља се на радном месту. 
Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог 

који ради на радном месту са повећаним ризиком врше се на начин и по поступку 
утврђеним актом о процени ризика. 

 
Члан 29. 

Послодавац код кога, на основу уговора, споразума или по било ком 
другом основу, обављају рад запослени другог послодавца, дужан је да те 
запослене оспособи за безбедан и здрав рад, у складу са овим законом. 
 

Члан 30. 
Када технолошки процес рада захтева додатно оспособљавање 

запосленог за безбедан и здрав рад, послодавац је дужан да упозна запосленог о 
обављању процеса рада на безбедан начин, путем обавештавања, упутстава или 
инструкција у писменој форми.  

У изузетним случајевима, када запосленом прети непосредна опасност по 
живот или здравље, због хитности, обавештења, упутства или инструкције могу 
се дати у усменој форми. 

Послодавац је дужан да обезбеди да запослена жена за време трудноће, 
запослени млађи од 18 година живота и запослени са смањеном радном 
способношћу, и поред оспособљавања за безбедан и здрав рад, буду у писменој 
форми обавештени о резултатима процене ризика на радном месту и о мерама 
којима се ризици отклањају у циљу повећања безбедности и здравља на раду. 
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Члан 31. 
Послодавац је дужан да свако лице, које се по било ком основу налази у 

радној околини, упозори на опасна места или на штетности по здравље које се 
јављају у технолошком процесу, односно на мере безбедности које мора да 
примени, и да га усмери на безбедне зоне за кретање. 

Послодавац је дужан да видно обележи и истакне ознаке за безбедност 
и/или здравље ради обавештавања и информисања запослених о ризицима у 
технолошком процесу, правцима кретања и дозвољеним местима задржавања као 
и о мерама за спречавање или отклањање ризика. 

Послодавац је дужан да обезбеди да приступ радном месту у радној 
околини, на коме прети непосредна опасност од повређивања или здравствених 
оштећења (тровања, гушења, и сл.), имају само лица која су оспособљена за 
безбедан и здрав рад, која су добила посебна упутства за рад на таквом месту и 
која су снабдевена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на 
раду.  

 
IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 32. 
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама 

безбедности и здравља на раду на пословима или на радном месту на које је 
одређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење. 

Запослени има право: 
1) да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима 

безбедности и здравља на раду; 
2) да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу 

са прописима о здравственој заштити. 
Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и 

обавезу да обави лекарски преглед на који га упућује послодавац. 
Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на 

основу извештаја службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено 
способан за рад на том радном месту. 
 

Члан 33. 
Запослени има право да одбије да ради: 
1) ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што 

нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на 
које је одређен, све док се те мере не обезбеде; 

2) ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или 
ако се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене 
услове, у смислу члана 43. овог закона, за рад на радном месту са повећаним 
ризиком;  

3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са 
свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, у смислу члана 27. став 2. 
овог закона, на пословима или на радном месту на које га је послодавац одредио; 
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4) дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени 
службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање; 

5) на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за 
безбедност и здравље на раду. 

У случајевима из става 1. овог члана, запослени може да се писменим 
захтевом обрати послодавцу ради предузимања мера које, по мишљењу 
запосленог, нису спроведене.  

Ако послодавац не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од 
осам дана од пријема захтева, запослени има право да поднесе захтев за заштиту 
права инспекцији рада. 

Када запослени одбије да ради у случајевима из става 1. овог члана, а 
послодавац сматра да захтев запосленог није оправдан, послодавац је дужан да 
одмах обавести инспекцију рада. 

 
Члан 34. 

Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има 
право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким 
средствима која му стоје на располагању и да напусти радно место, радни 
процес, односно радну околину.  

У случају из става 1. овог члана запослени није одговоран за штету коју 
проузрокује послодавцу. 
 

Члан 35. 
Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, 

да наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана 
средстава и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не 
би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица.  

Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место 
укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну 
заштиту на раду, и да у случају уочених недостатака извести послодавца или 
друго овлашћено лице. 

Пре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и 
средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене. 

 
Члан 36. 

Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести 
послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави 
која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или 
безбедност и здравље других запослених. 

Ако послодавац после добијеног обавештења из става 1. овог члана не 
отклони неправилности, штетности, опасности или друге појаве у року од осам 
дана или ако запослени сматра да за отклањање утврђених појава нису 
спроведене одговарајуће мере за безбедност и здравље, запослени се може 
обратити надлежној инспекцији рада, о чему обавештава лице за безбедност и 
здравље на раду. 
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Запослени је дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и 
здравље на раду, како би се спровеле прописане мере за безбедност и здравље на 
пословима на којимa ради. 

 
V. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И  ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Члан 37. 
Послодавац је дужан да организује послове за безбедност и здравље на 

раду. 
Послове безбедности и здравља на раду може да обавља лице које има 

положен стручни испит у складу са овим законом. 
Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља сам у 

делатностима трговине, угоститељства и туризма, занатских и личних услуга, 
финансијско-техничких и пословних услуга, образовања, науке и информација, 
здравствене и социјалне заштите и у стамбено-комуналним делатностима, ако 
има до десет запослених и није дужан да има положен стручни испит из става 2. 
овог члана. 

За обављање послова безбедности и здравља на раду послодавац може да 
одреди једног или више од својих запослених или да ангажује правно лице, 
односно предузетника који имају лиценцу (у даљем тексту: лице за безбедност и 
здравље на раду). 

Послодавац одлучује о начину организовања послова за безбедност и 
здравље на раду у зависности од:  

1) технолошког процеса, 
2) организације, природе и обима процеса рада, 
3) броја запослених који учествују у процесу рада, 
4) броја радних смена, 
5) процењених ризика, 
6) броја локацијски одвојених јединица, 
7) врсте делатности. 
 

Члан 38. 
Послодавац је дужан да омогући лицу за безбедност и здравље на раду 

независно и самостално обављање послова у складу са овим законом и приступ 
свим потребним подацима у области безбедности и здравља на раду. 

Лице за безбедност и здравље на раду непосредно је одговорно 
послодавцу код кога обавља те послове и не може да трпи штетне последице ако 
свој посао обавља у складу са овим законом. 

Послодавац је дужан да обезбеди усавршавање знања у области 
безбедности и здравља на раду запосленом кога одреди за обављање тих послова. 
 

Члан 39. 
Послодавац који за обављање послова безбедности и здравља на раду 

ангажује правно лице или предузетника дужан је да их претходно упозна са 
технолошким процесом, ризицима у процесу рада и мерама за отклањање ризика. 
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Члан 40. 
Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са овим 

законом, а нарочито: 
  1) учествује у припреми акта о процени ризика; 
  2) врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, 

коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и 
опреме за личну заштиту на раду;  

  3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу 
обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; 

  4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне 
околине; 

  5) организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме 
за рад; 

  6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту 
са повећаним ризиком; 

  7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и 
здравље запослених на раду; 

  8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним 
обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових 
узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; 

  9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав 
рад; 

10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 
11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у 

случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 
12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим 

питањима у области безбедности и здравља на раду; 
13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код 

послодавца. 
Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми 

извести послодавца и представника запослених о забрани рада из става 1. тачка 
11) овог члана. 

Ако послодавац, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11) овог 
члана, наложи запосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на раду 
дужно је да о томе одмах извести надлежну инспекцију рада.  

 
Члан 41. 

За обављање послова заштите здравља запослених на раду послодавац 
ангажује службу медицине рада.  

Служба медицине рада из става 1. овог члана дужна је да обавља послове 
у складу са овим законом, а нарочито:  

  1) учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и 
радној околини приликом састављања акта о процени ризика; 
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  2) упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са 
њиховим радом и обавља послове оспособљавања запослених за пружање прве 
помоћи; 

  3) утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и 
болести у вези са радом; 

  4) оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да 
испуњавају запослени за обављање одређених послова на радном месту са 
повећаним ризиком или за употребу, односно руковање одређеном опремом за 
рад; 

  5) врши претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на 
радним местима са повећаним ризиком и издаје извештаје о лекарским 
прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду; 

  6) учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у 
случају повређивања запослених или хаварија; 

  7) даје савете послодавцу при избору другог одговарајућег посла према 
здравственој способности запосленог;  

  8) саветује послодавца у избору и тестирању нових средстава за рад, 
опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду, са здравственог 
аспекта; 

  9) учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и 
болести у вези са радом; 

10) непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду.  
Претходне и периодичне лекарске прегледе запослених у смислу става 2. 

тачка 5) овог члана може да врши служба медицине рада која има прописану 
опрему, просторије и стручни кадар. 

 
Члан 42. 

Лични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запосленог 
поверљиве су природе и под надзором су службе медицине рада, која врши те 
прегледе. 

Подаци о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у 
вези са радом достављају се организацијама здравственог и пензијског и 
инвалидског осигурања у складу са законом. 

Подаци из става 2. овог члана могу се достављати другим лицима, само уз 
писмену сагласност запосленог. 

Извештај о лекарском прегледу запосленог доставља се послодавцу на 
начин којим се не нарушава принцип поверљивости личних података. 

Није дозвољено коришћење података прикупљених по основу лекарских 
прегледа запослених у сврху дискриминације запослених. 

 
Члан 43. 

Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним 
ризиком пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и 
периодични лекарски преглед у току рада. 
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Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним 
местима са повећаним ризиком врше се на начин, по поступку и у роковима 
утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду које споразумно 
прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље. 

Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени 
не испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту 
са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго радно место 
које одговара његовим здравственим способностима. 

Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са 
повећаним ризиком не може бити разлог за отказ уговора о раду. 

 
VI. ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 

РАДУ 
Члан 44. 

Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или више 
представника за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: представник 
запослених). 

Најмање три представника запослених образују Одбор за безбедност и 
здравље на раду (у даљем тексту: Одбор). 

Послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у Одбор именује 
најмање једног свог представника, тако да број представника запослених буде 
већи за најмање један од броја представника послодавца. 

Поступак избора и начин рада представника запослених и Одбора, број 
представника запослених код послодавца, као и њихов однос са синдикатом 
уређују се колективним уговором. 

 
Члан 45. 

Послодавац је дужан да представнику запослених, односно Одбору 
омогући: 

1) увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;  
2) да учествују у разматрању свих питања која се односе на спровођење 

безбедности и здравља на раду. 
Послодавац је дужан да представника запослених, односно Одбор 

информише о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду. 
 

Члан 46. 
Представник запослених, односно Одбор имају право: 
1) да послодавцу дају предлоге о свим питањима која се односе на 

безбедност и здравље на раду;  
2) да захтевају од послодавца да предузме одговарајуће мере за 

отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених; 
3) да захтевају вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматрају 

да послодавац није спровео одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду. 
Представник запослених, односно члан Одбора имају право да 

присуствују инспекцијском надзору. 
 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 1,   ЈАНУАР  2011. 

123 

Члан 47. 
Послодавац је дужан да представника запослених, односно Одбор упозна: 
1) са налазима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада; 
2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и 

обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на 
раду; 

3) о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и 
здравље. 

 

Члан 48. 
 Послодавац и представник запослених, односно Одбор и синдикат, дужни 
су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду, у складу са 
овим законом и другим прописима. 
 

VII. ЕВИДЕНЦИЈА, САРАДЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Члан 49. 

Послодавац је дужан да води и чува евиденције о: 
1) радним местима са повећаним ризиком; 
2) запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и 

лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места; 
3) повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са 

радом; 
4) запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад; 
5) опасним материјама које користи у току рада; 
6) извршеним испитивањима радне околине; 
7) извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и 

опреме за личну заштиту на раду; 
8) пријавама из члана 50. овог закона. 
Начин вођења евиденција из става 1. овог члана прописује министар 

надлежан за рад. 
 

Члан 50. 
Послодавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, 

усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном 
органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на 
раду, повреду на раду због које запослени није способан за рад више од три 
узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и 
здравље запослених. 

Послодавац је дужан да, најкасније у року од три узастопна радна дана од 
дана сазнања, пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење, 
односно обољење у вези са радом запосленог. 
 

Члан 51. 
Извештај о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези 

са радом који се догоде на радном месту, послодавац доставља запосленом који 
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је претрпео повреду, односно обољење и организацијама надлежним за 
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање. 

Садржај и начин издавања обрасца извештаја из става 1. овог члана 
прописује министар надлежан за рад. 

Послодавац је дужан да на захтев инспектора рада или представника 
запослених достави извештај о стању безбедности и здравља на раду запослених, 
као и о спроведеним мерама.  
 

Члан 52. 
Послодавци, синдикати, осигуравајућа друштва, организације надлежне 

за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање дужни су да сарађују и 
учествују у доношењу заједничких ставова о питањима унапређивања 
безбедности и здравља на раду, као и да се старају о развоју и унапређивању 
опште културе безбедности и здравља на раду, у складу са овим законом. 

Организације надлежне за здравствено и пензијско и инвалидско 
осигурање дужне су да министарству надлежном за рад доставе податке о 
повредама на раду, професионалним обољењима, обољењима у вези са радом и 
инвалидима рада најмање једном годишње и то најкасније до 31. јануара наредне 
године за претходну годину, а на захтев министарства надлежног за рад и у 
краћем року.  
 

Члан 53. 
Послодавац је дужан да запослене осигура од повреда на раду, 

професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања 
накнаде штете. 

Финансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет 
послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, 
професионалног обољења или обољења у вези са радом на радном месту и радној 
околини. 

Услови и поступци осигурања од повреда на раду, професионалних 
обољења и обољења у вези са радом запослених уређују се законом. 

 
VIII. СТРУЧНИ ИСПИТ И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

Члан 54. 
За обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова 

одговорног лица полаже се одговарајући стручни испит. 
Стручни испит из става 1. овог члана полаже се пред одговарајућом 

комисијом коју образује министар надлежан за рад. 
Програм, начин и висину трошкова полагања стручног испита из става 1. 

овог члана прописује министар надлежан за рад. 
Средства остварена од наплаћених трошкова за полагање стручног испита 

из става 1. овог члана приход су буџета Републике Србије. 
 

Члан 55. 
Министар надлежан за рад решењем издаје лиценцу: 
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1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и 
здравља на раду из члана 40. овог закона; 

2) правном лицу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за 
рад и испитивања услова радне околине; 

3) одговорном лицу у правном лицу из тачке 2) овог члана.  
 

Члан 56. 
Лиценцу за обављање послова у области безбедности и здравља на раду, 

из члана 40. овог закона, може да добије правно лице, односно предузетник који 
има запосленог са високом школском спремом одговарајуће струке, положеним 
стручним испитом из члана 54. овог закона и најмање три године радног 
искуства на тим пословима. 

Лиценцу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и 
испитивања услова радне околине може да добије правно лице које испуњава 
прописане услове у погледу обезбеђивања одговарајућих стручних кадрова, 
техничке опреме, методологије вршења одређених прегледа и испитивања и које 
има запослено одговорно лице. 

Лиценцу за обављање послова одговорног лица може да добије лице са 
високом школском спремом одговарајуће струке, положеним стручним испитом 
из члана 54. овог закона и најмање три године радног искуства на тим пословима. 

Услове и висину трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. овог члана 
прописује министар надлежан за рад. 

Средства остварена од наплаћених трошкова за издавање лиценце из ст. 
1. до 3. овог члана приход су буџета Републике Србије. 
 

Члан 57. 
Министар надлежан за рад може решењем одузети лиценцу: 
1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и 

здравља на раду, из члана 55. тачка 1) овог закона, ако утврди да послове обавља 
супротно закону; 

2) правном лицу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за 
рад и испитивања услова радне околине, из члана 55. тачка 2) овог закона, ако 
утврди да послове обавља супротно закону; 

3) одговорном лицу из члана 55. тачка 3) овог закона ако утврди да 
несавесно и нестручно обавља послове за које му је лиценца издата. 
 

Члан 58. 
Против решења из чл. 55. и 57. овог закона није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор. 
 

IX. УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
Члан 59. 

У саставу министарства надлежног за рад образује се Управа за 
безбедност и здравље на раду, која обавља послове државне управе са циљем 
унапређивања и развоја безбедности и здравља на раду, односно смањења 
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повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом (у даљем 
тексту: Управа). 
 

Члан 60. 
Управа обавља следеће послове:  
  1) припрема прописе у области безбедности и здравља на раду, као и 

мишљења за њихову примену;  
  2) припрема стручне основе за израду националног програма развоја 

безбедности и здравља на раду и прати његово остваривање; 
  3) прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема 

ставове за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су 
предмет овог закона и других прописа; 

  4) истражује и подстиче развој у области хуманизације рада; 
  5) пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених; 
  6) припрема методологије за обављање послова прегледа и испитивања 

у области безбедности и здравља на раду; 
  7) проучава узроке и појаве који за последицу имају повреде на раду, 

професионалне болести и болести у вези са радом; 
  8) организује полагање стручних испита из члана 54. овог закона, о 

чему води евиденцију;  
  9) врши надзор над законитошћу рада правних лица и предузетника као 

и одговорних лица са лиценцом и припрема предлоге решења за издавање и 
одузимање лиценци из чл. 55. и 57. овог закона, о чему води евиденцију; 

10) прикупља и анализира податке о повредама на раду, 
професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на 
здравље запослених; 

11) обавља информационо-документациону делатност у области 
безбедности и здравља запослених; 

12) организује саветовања, врши едукацију запослених, послодаваца, 
лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављује различите 
материјале и информише јавност о стању у области безбедности и здравља на 
раду; 

13) стара се о примени међународних аката у области безбедности и 
здравља на раду; 

14) подстиче образовање и развијање културе рада у области 
безбедности и здравља на раду; 

15) обавља друге послове одређене законом. 
 

X. НАДЗОР 
Члан 61. 

Инспекцијски надзор над применом овог закона, прописа донетих на 
основу овог закона, техничких и других мера које се односе на безбедност и 
здравље на раду, као и над применом мера о безбедности и здравља на раду 
прописаним општим актом послодавца, колективним уговором или уговором о 
раду, врши министарство надлежно за рад преко инспектора рада. 
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Члан 62. 

Послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду 
могу да обављају инспектори рада који имају високу стручну спрему, најмање 
три године радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе. 

Изузетно, послове инспекцијског надзора у области трговине, 
угоститељства и туризма, занатских и личних услуга, финансијско-техничких и 
пословних услуга, образовања, науке и информација, здравствене и социјалне 
заштите, у стамбено-комуналним делатностима, као и послове утврђивања 
испуњености прописаних услова из безбедности и здравља на раду, могу да 
обављају инспектори рада који имају вишу стручну спрему одговарајућег смера, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање три године 
радног искуства у струци. 
 

Члан 63. 
У поступку инспекцијског надзора инспектор рада има право и дужност 

да предузима радње којима се контролишу безбедност и здравље на раду, а 
нарочито хигијена и услови рада, производња, стављање у промет, коришћење и 
одржавање средстава за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду, 
опасне материје и др., као и да: 

1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу 
документацију; 

2) саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица; 
3) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, средства и 

опрему за личну заштиту, предмете и робу и сл.; 
4) узима узорке ради анализе, експертиза и сл.; 
5) наређује мерења која обавља друга стручна организација кад 

послодавац самостално или преко одређене стручне организације врши мерења у 
одговарајућим областима, а резултати извршеног мерења пружају основ за то; 

6) послодавцима, запосленим, њиховим представницима и синдикату 
даје обавештења и савете у области безбедности и здравља на раду, као и о 
мерама чијом применом се обезбеђује извршавање овог закона на најефикаснији 
начин; 

7) у складу са поднетим захтевом, послодавца и запосленог или 
представника запослених обавести о извршеном инспекцијском надзору и 
утврђеном стању;  

8) предузима друге радње за које је овлашћен другим прописом. 
 

Члан 64. 
Послодавац је дужан да, ради вршења надзора, омогући инспектору рада: 
1) улазак у објекте и просторије, у свако доба када има запослених на 

раду; 
2) одреди најмање једног запосленог који ће инспектору пружати 

потребне информације и обавештења, давати податке, акте и документацију; 
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3) увид у доказе о стабилности објекта; 
4) увид у примењене мере безбедности и здравља на раду на средствима 

за рад и у радној околини; 
5) увид у средства и опрему за личну заштиту на раду; 
6) увид у податке и евиденције о производњи, коришћењу и 

складиштењу опасних материја. 
 

Члан 65. 
Инспектор рада дужан је да изврши надзор одмах, након пријаве 

послодавца о свакој смртној, тешкој или колективној повреди на раду, као и 
опасној појави која би могла да угрози безбедност и здравље на раду, односно 
одмах по пријему захтева, односно обавештења из члана 33. ст. 3. и 4. овог 
закона. 
 

Члан 66. 
Инспектор рада дужан је да послодавцу, односно запосленом наложи 

предузимање мера и радњи за отклањање узрока који су изазвали повреде, 
довели до настанка опасности по безбедност и здравље на раду, односно које 
могу спречити настанак повреде и умањити или отклонити опасности по 
безбедност или здравље на раду. 

Инспектор рада је дужан да, за време трајања околности које доводе до 
угрожавања безбедности и здравља запосленог, забрани рад на радном месту код 
послодавца, а нарочито кад утврди: 

1) да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог; 
2) да се користи средство за рад на коме нису примењене мере за 

безбедност и здравље на раду; 
3) да се не користе прописана средства и опрема за личну заштиту на 

раду; 
4) да запослени ради на радном месту са повећаним ризиком, а не 

испуњава прописане услове за рад на том радном месту, као и ако се није 
подвргао лекарском прегледу у прописаном року; 

5) да запослени није оспособљен за безбедан рад на радном месту на ком 
ради; 

6) да послодавац није спровео мере или извршио радње које му је, ради 
отклањања узрока који доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог, 
наложио инспектор рада. 

Ако примена мера, односно потреба за усаглашавањем са прописаним 
мерама заштите безбедности и здравља на раду представља недостатак за чије су 
отклањање потребна већа инвестициона улагања, а живот и здравље запослених 
нису теже угрожени, инспектор рада може наложити послодавцу да сачини 
посебан програм о поступном отклањању недостатака са утврђеним роковима за 
њихово отклањање. 

Инспектор рада може да наложи да се спроведе и опште призната мера 
којом се може отклонити опасност при раду или смањити ризик по здравља 
запосленог, у мери у којој је то могуће. 
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Члан 67. 
Предузимање мера и радњи чијом применом и извршавањем се, у складу 

са одредбама овог закона, обезбеђује заштита безбедности и здравља на раду 
запослених - инспектор рада налаже решењем. 

Против решења инспектора рада може се изјавити жалба министру 
надлежном за рад, у року од осам дана од дана достављања решења. 

Жалба не одлаже извршење решења којим је наређена забрана рада. 
Решење министра надлежног за рад, донето поводом жалбе, коначно је у 

управном поступку и против њега се може покренути управни спор. 
 

Члан 68. 
Послодавац је дужан да, у року који одреди инспектор рада, предузме 

наложене мере и отклони утврђене недостатке или неправилности. 
Послодавац је дужан да у року од осам дана од истека рока за отклањање 

утврђеног недостатка или неправилности, обавести у писменој форми, надлежну 
инспекцију о извршењу наложене обавезе. 
 

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 69. 

Новчаном казном од 800.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај 
послодавац са својством правног лица: 

  1) ако запосленом не обезбеди рад на радном месту и у радној околини 
на/и у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду (члан 9. став 1); 

  2) ако приликом организовања рада и радног процеса не обезбеди 
превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених, као и ако за 
њихову примену не обезбеди потребна финансијска средства (члан 11. став 1); 

  3) ако у писменој форми не донесе акт о процени ризика за сва радна 
места у радној околини и не утврди начин и мере за отклањање ризика, као и 
када не измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и 
промене нивоа ризика у процесу рада (члан 13. ст. 1. и 2); 

  4) ако општим актом, односно колективним уговором или уговором о 
раду не утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља 
на раду (члан 14); 

  5) ако писменим актом не одреди лице за безбедност и здравље на раду 
(члан 15. став 1. тачка 1); 

  6) ако запосленом одреди да обавља послове на којима нису спроведене 
мере безбедности и здравља на раду (члан 15. став 1. тачка 2); 

  7) ако запослене и њиховог представника не обавештава о увођењу 
нових технологија и средстава за рад, као и опасностима од повреда и оштећења 
здравља који настају њиховим увођењем, односно ако у таквим случајевима не 
донесе одговарајућа упутства за безбедан рад (члан 15. став 1. тачка 3); 

  8) ако не изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад 
(члан 15. став 1. тачка 4, чл. 27, 28. и 29); 

  9) ако запосленом не обезбеди коришћење средстава и опреме за личну 
заштиту на раду (члан 15. став 1. тачка 5); 
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10) ако не обезбеди одржавање у исправном стању средстава за рад и 
средстава и опреме за личну заштиту на раду (члан 15. став 1. тачка 6); 

11) ако не ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења 
превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и 
превентивних и периодичних испитивања услова радне околине (члан 15. став 1. 
тачка 7); 

12) ако на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада 
не обезбеди у складу са овим законом прописане лекарске прегледе запослених 
(члан 15. став 1. тачка 8); 

13) ако не обезбеди пружање прве помоћи, као и ако не оспособи 
одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у 
случају опасности (члан 15. став 1. тачка 9); 

14) ако не заустави сваку врсту рада који представља непосредну 
опасност за живот или здравље запослених (члан 15. став 1. тачка 10);  

15) ако на основу оцене службе медицине рада актом о процени ризика 
не одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени за 
обављање одређених послова на радном месту у радној околини или за употребу 
поједине опреме за рад (члан 16. став 1); 

16) ако служби медицине рада, коју ангажује, не обезбеди услове за 
самостално обављање послова заштите здравља запослених (члан 16. став 2); 

17) ако запосленом не изда на употребу средство и/или опрему за личну 
заштиту на раду у складу са актом о процени ризика (члан 17); 

18) ако најмање осам дана пре почетка рада не извести надлежну 
инспекцију рада о почетку свога рада, раду одвојене јединице или свакој 
промени технолошког поступка, уколико се тим променама мењају услови рада 
(члан 18. став 1); 

19) ако за радове на изградњи или реконструкцији грађевинског објекта, 
односно промени технолошког процеса, које изводи дуже од седам дана, не 
изради прописан елаборат о уређењу градилишта и ако исти не достави 
надлежној инспекцији рада уз извештај о почетку рада (члан 18. став 2); 

20) ако са другим послодавцем, са којим дели радни простор у обављању 
послова, не закључи споразум о примени прописаних мера за безбедност и 
здравље на раду запослених и не одреди лице за координацију спровођења 
заједничких мера којим се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених 
(члан 19); 

21) ако не обезбеди прописане мере за безбедност и здравље на раду, у 
складу са овим законом, за запослене које ангажује од другог послодавца (члан 
21); 

22) ако при промени технолошког процеса рада, пре почетка рада, не 
прилагоди средства за рад новом технолошком процесу (члан 22);  

23) ако запосленом да на употребу средство за рад, односно средство и 
опрему за личну заштиту на раду на којима нису примењене прописане мере за 
безбедност и здравље на раду или ако не обезбеди контролу њихове наменске 
употребе (члан 23 );  



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 1,   ЈАНУАР  2011. 

131 

24) ако запосленом да на употребу опрему за рад, средстава и опрему за 
личну заштиту на раду или опасне материје за које не располаже са прописаном 
документацијом на српском језику за њихову употребу, или ако није обезбедио 
све мере за безбедност и здравље које су одређене том документацијом (члан 24. 
ст. 1. и 2); 

25) ако не сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака 
који су утврђени актом о процени ризика, односно ако не утврди рокове за 
реализацију програма (члан 26); 

26) ако не организује послове безбедности и здравља на раду, односно 
ако за обављање тих послова одреди лице које нема, у складу са овим законом, 
положен стручни испит (члан 37. ст. 1. и 2); 

27) ако за обављање послова безбедности и здравља на раду ангажује 
правно лице или предузетника који немају одговарајућу лиценцу (члан 37. став 
4); 

28) ако запосленом на радном месту са повећаним ризиком не обезбеди 
претходни, односно периодични лекарски преглед (члан 43. став 1);  

29) ако запосленог који обавља послове на радном месту са повећаним 
ризиком, за кога се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да не 
испуњава прописане здравствене услове за обављање послова на радном месту са 
повећаним ризиком, не премести на друго радно место које одговара његовим 
здравственим способностима (члан 43. став 3); 

30) ако одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у 
писменој форми не пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за 
унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, 
повреду на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна 
радна дана, или опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље 
запослених (члан 50. став 1); 

31) ако најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања, 
надлежној инспекцији рада не пријави професионално оболење, односно 
оболење запосленог у вези са радом (члан 50. став 2); 

32) ако инспектору рада не омогући вршење надзора, односно улазак у 
објекте и просторије у свако доба када има запослених на раду, или ако не 
одреди најмање једног запосленог који ће инспектору рада пружати потребне 
информације и обавештавања, или ако инспектору рада не омогући увид у доказе 
о стабилности објекта, акте и документацију, примењене мере безбедности и 
здравља на раду на средствима за рад, опрему за личну заштиту на раду или у 
податке и евиденције о коришћењу и складиштењу опасних материја (члан 64); 

33) ако у одређеном року не отклони утврђене недостатке и 
неправилности чије отклањање је решењем наредио инспектор рада (члан 68. 
став 1). 

Новчаном казном од 400.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана послодавац који је приватни предузетник. 

Новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана директор, односно друго одговорно лице код послодавца. 
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Члан 70. 
Новчаном казном од 600.000 до 800.000 динара казниће се за прекршај 

послодавац са својством праваног лица: 
  1) ако не предузме мере да спречи приступ у круг објекта или у 

подручје градилишта неовлашћеним лицима и средствима саобраћаја (члан 20); 
  2) ако запосленог, на начин утврђен овим законом, не упозна о 

обављању процеса рада на безбедан начин, када технолошки процес рада захтева 
додатно оспособљавање за безбедан и здрав рад (члан 30. ст. 1. и 2); 

  3) ако запосленој жени за време трудноће, запосленом млађем од 18 
година живота и запосленом са смањеном радном способношћу не обезбеди 
писмено обавештење о резултатима процене ризика на радном месту на које су 
одређени, као и мерама којима се ризици отклањају (члан 30. став 3); 

  4) ако свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, 
не упозори на опасна места и штетности по здравље које се јављају у 
технолошком процесу, односно на мере безбедности које мора да примени, као и 
ако га не усмери на безбедне зоне кретања (члан 31. став 1); 

  5) ако видно не обележи и истакне ознаке за безбедност и/или здравље 
запослених ( члан 31. став 2); 

  6) ако дозволи приступ радном месту у радној околини на коме прети 
непосредна опасност од повређивања или здравствених оштећења, лицима која 
нису оспособљена за безбедан и здрав рад, која нису добила посебна упутства за 
рад на таквим местима или која нису снабдевена одговарајућим средствима и 
опремом за личну заштиту на раду (члан 31. став 3); 

  7) ако не обавести надлежану инспекцију рада кад запослени одбије да 
ради у случајевима утврђеним чланом 33. став 1. овог закона (члан 33. став 4); 

  8) ако лицу које обавља послове безбедности и здравља на раду не 
омогући независно и самостално обављање послова у складу са овим законом и 
приступ свим потребним подацима из области безбедности и здравља на раду 
(члан 38. став 1); 

  9) ако претходно не упозна правно лице, односно предузетника кога 
ангажује за обављање послова безбедности и здравља на раду са технолошким 
процесом, ризицима у процесу рада и мерама за отклањање ризика (члан 39); 

10) ако запосленима не омогући да бирају свог представника за 
безбедност и здравље на раду или не именује свог представника (члан 44); 

11) ако представнику запослених, односно Одбору не омогући увид у сва 
акта везана за безбедност и здравље запослених и да учествују у разматрању свих 
питања која се односе на спровођење безбедности и здравља на раду (члан 45. 
став 1);  

12) ако не упозна представника запослених, односно Одбор са налазима 
и предлозима или предузетим мерама инспекције рада, или са извештајима о 
повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и 
о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду, или са мерама предузетим 
за спречавање непосредне опасности по живот и здравље (члан 47); 

13) ако не води и не чува прописане евиденције (члан 49); 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 1,   ЈАНУАР  2011. 

133 

14) ако на захтев инспектора рада или представника запослених не 
достави извештај о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о 
спроведеним мерама у овој области (члан 51. став 3). 

Новчаном казном од 200.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана послодавац који је приватни предузетник. 

Новчаном казном од 30.000 до 40.000 казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана директор, односно друго одговорно лице код послодавца. 

 
Члан 71. 

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 
послодавац са својством правног лица ако у року од осам дана по истеку 
утврђеног рока за отклањање недостатака или неправилности у писменој форми, 
не обавести надлежну инспекцију рада о извршењу наложене обавезе ( члан 68. 
став 2). 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана послодавац који је приватни предузетник. 

Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана директор, односно друго одговорно лице код послодавца. 
 

Члан 72. 
Новчаном казном од 400.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај 

здравствена установа која има организовану службу медицине рада ако не 
достави прописани извештај о лекарском прегледу запосленог (члан 41. став 2. 
тачка 5). 

Новчаном казном од 20.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана одговорно лице у здравственој установи. 
 

Члан 73. 
Новчаном казном од 400.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице: 
1) ако не изда стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању 

опреме за рад или испитивању услова радне околине (члан 15. став 3); 
2) ако обавља послове безбедности и здравља на раду из члана 40. овог 

закона, а нема одговарајућу лиценцу (члан 55. тачка 1); 
3) ако обавља послове прегледа и испитивања опреме за рад и 

испитивања услова радне околине, а нема одговарајућу лиценцу (члан 55. тачка 
2). 

Новчаном казном од 200.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај 
из става 1. тачка 2. овог члана приватни предузетник. 

Новчаном казном од 20.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу, као и лице у правном лицу 
које, без одговарајуће лиценце (члан 55. тачка 3), обавља послове одговорног 
лица за које је прописано поседовање лиценце.  
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Члан 74. 
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај лице 

за безбедност и здравље на раду ако не обавља послове одређене овим законом 
(члан 40). 
 

Члан 75. 
Новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај 

запослени: 
1) ако не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, ако 

ненаменски користи средства за рад и опасне материје или ако не користи 
прописана средства и опрему за личну заштиту на раду или ако са њима пажљиво 
не рукује (члан 35); 

2) ако, у складу са својим сазнањима, одмах не обавести послодавца о 
неправилностима, недостацима, штетностима, опасностима или другој појави 
која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или 
безбедност и здравље других запослених (члан 36. став 1). 

 
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 76. 
Правна лица овлашћена на основу прописа који су важили до ступања на 

снагу овог закона, да врше претходне и периодичне лекарске прегледе, 
периодичне прегледе и испитивање оруђа за рад и радне средине, као и 
оспособљавање запослених из заштите на раду, ускладиће своје пословање са 
одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 
 

Члан 77. 
До доношења прописа из чл. 15. став 2, 18. ст. 4, 6. и 7, 43. став 2, 49. став 

2. и 51. став 2. овог закона примењиваће се: 
1) Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, 

прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне 
средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за 
безбедан рад ("Службени гласник РС", број 13/00); 

2) Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних 
материја, оруђа за рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите 
("Службени гласник РС", број 7/99); 

3) Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Службени 
гласник РС", број 31/92); 

4) Правилник о вођењу евиденција из заштите на раду ("Службени 
гласник РС", број 2/92); 

5) Правилник о поступку и условима за вршење претходних и 
периодичних лекарских прегледа радника ("Службени гласник РС", број 23/92); 

6) Правилник о садржини и начину издавања листе о повреди на раду 
("Службени гласник РС", број 2/92); 
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7) Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова из 
заштите на раду ("Службени гласник РС", број 7/99); 

8) Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености 
прописаних услова из заштите на раду ("Службени гласник РС", бр.40/01 и 
53/01). 

 
Члан 78. 

До доношења прописа о превентивним мерама за безбедност и здравље 
на раду, ако нису у супротности са овим законом, примењиваће се мере заштите 
на раду (правила) садржана у следећим прописима: 

1) Правилник о посебним мерама заштите на раду на преради 
неметалних минерала ("Службени гласник СРС", број 2/83); 

2) Правилник о посебним мерама заштите на раду у железничком 
саобраћају ("Службени гласник СРС", број 19/85); 

3) Правилник о посебним мерама заштите на раду при производњи и 
преради обојених метала ("Службени гласник СРС", број 19/85); 

4) Правилник о посебним мерама заштите на раду у црној металургији 
("Службени гласник СРС", број 25/87); 

5) Правилник о општим мерама заштите на раду за грађевинске објекте 
намењене за радне и помоћне просторије ("Службени гласник СРС", број 29/87); 

6) Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству 
("Службени гласник СРС", број 33/88); 

7) Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој 
преради и обради дрвета и сличних материјала ("Службени гласник СРС", број 
51/88); 

8) Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства 
електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на 
радилиштима ("Службени гласник СРС", број 21/89); 

9) Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова 
("Службени гласник СРС", број 53/97). 

 
Члан 79. 

До доношења прописа о општим и посебним мерама безбедности и 
здравља на раду, уколико нису у супротности са овим законом, примењиваће се 
мере заштите на раду (правила), садржана у следећим прописима: 

  1) Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама 
при раду ("Службени лист ФНРЈ", бр. 16/47, 18/47 и 36/50), осим чл. 26. - 32, чл. 
50. - 75, чл. 78. - 86, чл. 88. - 99, чл. 104. - 151. и чл. 184. - 186; 

  2) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у 
кудељарама ("Службени лист ФНРЈ", број 56/47); 

  3) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у 
графичким предузећима ("Службени лист ФНРЈ", број 56/47); 

  4) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у 
каменоломима и цигланама, као и код вађења глине, песка и шљунка ("Службени 
лист ФНРЈ", број 69/48), осим чл. 58. - 61; 
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  5) Правилник о техничким и здравствено - техничким заштитним 
мерама на радовима при хемијско-технолошким процесима ("Службени лист 
ФНРЈ", број 55/50) - Прилог број 9; 

  6) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при 
ронилачким радовима ("Службени лист ФНРЈ", број 36/58); 

  7) Правилник о хигијенско-техничким заштитним мерама при лучко-
транспортном раду ("Службени лист ФНРЈ", број 14/64); 

  8) Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура 
лаких метала у купатилима са нитратним солима ("Службени .лист СФРЈ", број 
48/65); 

  9) Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и 
превозу моторним возилима ("Службени лист СФРЈ", број 55/65); 

10) Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о 
заштити на раду у органима унутрашњих послова и установама органа 
унутрашњих послова ("Службени лист СФРЈ", број 55/65); 

11) Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна 
возила и истовару терета из таквих возила ("Службени лист СФРЈ", број 17/66); 

12) Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о 
заштити на раду у предузећима која производе за одређене војне потребе 
("Службени лист СФРЈ", број 23/66); 

13) Правилник о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче 
ацетилена и ацетиленске станице ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/67, 29/67, 27/69, 
52/90 и 6/92); 

14) Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним 
средствима и минирању у рударству ("Службени лист СФРЈ", бр. 26/88 и 63/88); 

15) Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, 
прање или чишћење металних делова предмета од другог материјала ("Службени 
лист СФРЈ", број 23/67); 

16) Правилник о заштити на раду у пољопривреди ("Службени лист 
СФРЈ", број 34/68); 

17) Правилник о обезбеђивању смештаја и исхране радника, односно 
њиховог превоза од места становања до места рада и натраг ("Службени лист 
СФРЈ", број 41/68); 

18) Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној 
опреми ("Службени лист СФРЈ", број 35/69); 

19) Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и 
манипулисању експлозивима и барутима ("Службени лист СФРЈ", број 55/69); 

20) Правилник о посебним мерама и нормативима заштите на раду при 
преради и обради коже, крзна и отпадака коже ("Службени лист СФРЈ", број 
47/70); 

21) Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и 
организовању службе спасавања у случају незгоде на раду ("Службени лист 
СФРЈ", број 21/71); 

22) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за 
рад ("Службени лист СФРЈ", број 18/91); 
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23) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у 
радним просторијама ("Службени лист СФРЈ", број 21/92). 

 
Члан 80. 

Акт о процени ризика из члана 13. ст. 1. и 2. овог закона послодавци су 
дужни да донесу у року од годину дана од дана ступања на снагу акта из члана 
13. став 4. овог закона. 

 
Члан 81. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити на 
раду ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 42/98). 

 
Члан 82. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
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