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ПРЕДГОВОР 
 

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у 
којима се предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и 
здравља запослених и других лица који на то имају право. Интерес друштва и 
сваког појединца је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, 
да се нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и 
болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре 
услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих 
професионалних задатака. 

За остваривање оваквог циља неопходан је систематски приступ у 
превентивном деловању и повезивање свих субјеката који су носиоци одређених 
обавеза и активности на националном нивоу, али и шире, са међународним 
институцијама у овој области. Њихова је дужност да се старају о спровођењу 
утврђених правила, мера и стандарда о условима рада и стална брига да их 
мењају и усаглашавају са технолошким и друштвено-економским развојем како 
би се унапредила безбедност и очувало здравље запослених. 

Ова публикација, означена као Књига 3: САОБРАЋАЈ-ЛОГИСТИКА- 
МАШИНСТВО, је покушај да се проблематика из области безбедности и 
здравља на раду, а у оквиру одређених научних дисциплина као што су 
машинство и саобраћај, приближи студентима струковних студија техничке 
струке како би што спремнији одговорили савременим захтевима тржишта рада 
које захтева широки спектар знања и компетенција. Књига је плод активности 
које Висока техничка школа из Ниша обавља у склопу међународног пројекта 
Европске Уније ТЕМПУС - JPHES 158781 под називом “Occupational safety and 
health – degree curricula and lifelong learning” односно „Безбедност и здравље на 
раду – развој курикулума и доживотно учење“ и одвија се од 2010. до 2012. 
године. 

У оквиру ове књиге представљени су потенцијални проблеми који се 
јављају, као и мере безбедности које се спроводе, приликом манипулисања и 
транспорта опасног отпада, при ручном претовару терета, раду са ауто- 
дизалицама, приликом увиђаја саобраћајних незгода и обезбеђењу радилишта и 
привремених препрека на путу као и при одржавању машинских система и раду 
са алатима и машинама за савијање. 

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. 

Захваљујемо 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, април 2012. год. др Дејан Благојевић 
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ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ УВИЂАЈА 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

 
Дејан Богићевић, Милан Станковић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ  предавања  је  упознавање  будућих  струковних  инжењера  саобраћајног 

инжењерства  са  поступком  обезбеђења  лица  места  саобраћајне  незгоде,  приликом 
вршења увиђаја, са аспекта заштите свих посредних и непосредних учесника током 
вршења увиђаја. У раду су указани могући извори опасности по живот учесника у 
саобраћајној незгоди, медицинског особља приликом указивања прве помоћи, лица која 
врше увиђај и осталих учесника у саобраћају који наиђу на саобраћајну незгоду, као и 
мере које се предузимају у циљу њихове заштите при увиђају. Исход предавања би био 
стручна оспособљеност студената за безбедно вршење увиђаја саобраћајне незгоде. 

Кључне речи: увиђај, опаснсти при раду, обезбеђење места, мере заштите. 
 

THE HAZARDS AND SET OF SAFETY MEASURES DURING THE 
PROCESS OF INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENTS 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The main aim of this lecture is to inform future professional engineer of road traffic 

engineering with basic procedures of ensuring the area of traffic accident during the process of 
inspection from the participant’s safety viewpoint. The paper pointed on possible sources of 
hazards to the life of participants in the traffic accident, medical staff, persons who perform 
inspection ant all others participants who are directly or indirectly involved in traffic accident. 
The expected outcome would introducing with the steps of regular inspection procedures in the 
area of  traffic accident and acquiring the basic competency for safely conduct the investigation 
of traffic accidents. 

Key words: Scene of investigation, hazards, securing the area of traffic accident, safety 
measures. 

 
1.  УВОД 
Имајући у виду природу, окружење и структуру неопходних радњи, а 

нарочито степен опасности којем су изложени сви учесници током вршења 
увиђаја, вршење увиђаја саобраћајних незгода спада у групу ризичних послова у 
области саобраћајног инжењерства. У колико се саобраћајна незгода догоди у 
условима смањене видљивости (ноћу на путу без осветљења, по магли и сл.), 
условима смањене прегледности (у кривини, на раскрсници и сл.), на путевима са 
клизавим коловозима, на којима су велике брзине наилазећих возила и на којима 
је велика густина саобраћаја, сасвим је сигурно да постоји велики ризик, односно 
опасност од настанка нових незгода. 
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У циљу заштите свих посредних и непосредних учесника током вршења 
увиђаја први и основни корак приликом настанка саобраћајне незгоде јесте 
управо квалитетно обезбеђење лица места саобраћајне незгоде које треба да 
омогући [7]: 

•  спречавање настанка нових незгода; 
•  спречавање нежељених последица (пожари, експлозије итд.); 
•  безбедно и квалитетно указивање прве помоћи повређенима; 
• спречавање  закрчења  прилазних  саобраћајница  неопходних  за 
неометан долазак службе хитне помоћи (СХП), ватрогасаца, екипе за 
вршење увиђаја и за евакуацију повређених; 

•  обезбеђење трагова и предмета саобраћајне незгоде; 
•  неометан и безбедан рад екипе за вршење увиђаја; 
•  заштиту имовине погинулих, повређених и одсутних власника; 
•  што мање ометање саобраћаја итд. 

 
Квалитетно и сигурно обезбеђење лица места саобраћајне незгоде 

првенствено зависи од предузетих мера заштите и начина употребе средства која 
се користе за обезбеђење лица места саобраћајне незгоде, а које су детањно 
описане у другом поглављу. 

Један  од  проблема  који  се  често  среће  у  пракси  јесте  правилно 
постављање и распоред опреме за техничко регулисање саобраћаја, у циљу 
успостављања саобраћаја, током вршења увиђаја. Ова проблематика обрађена је 
у оквиру трећег поглавља. 

 
2.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЦА 

МЕСТА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
Заштита свих посредних и непосредних учесника током вршења увиђаја, 

подразумева предузимање примарних или основних мера обезбеђења које се 
предузимају у првој фази увиђаја и секундарних или општих мера и средства за 
обезбеђење лица места саобраћајне незгоде, које се предузимају у другој фази 
увиђаја. 

 
2.1. Основно обезбеђење лица места 
Екипа која изађе на лице места прикупља основне информације о незгоди 

(од учесника незгоде и других очевидаца и на основу непосредног увида), хитно 
извештава дежурну службу и удаљава сва лица из зоне трагова. После стручне 
процене  конкретне  ситуације  (место  незгоде,  последице  незгоде,  интензитет 
саобраћаја, брзина наилазећих возила итд.), а имајући у виду степен опасности од 
настанка нових незгода (прегледност, видљивост, густина саобраћаја, брзине 
наилазећих возила, положај настрадалих, возила, предмета и трагова на 
саобраћајним површинама, недостаци саобраћајница и саобраћајне опреме, друге 
околности као што је рецимо клизав коловоз итд.), вођа екипе одлучује о начину 
обезбеђивања лица места и одвијања саобраћаја у зони незгоде. 
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Током обезбеђења лица места један члан екипе успорава, зауставља или 
преусмерава долазећи саобраћај (поставља службено или друга возила на 
одговарајућу позицију, са укљученим одговарајућим светлосним сигналима). 
Полицијски службеник ће прописаним знацима, уз употребу личних средстава и 
полицијске опреме (рефлектујући прслук и нарукави, СТОП таблица, лампа са 
светлећом купом итд.), учесницима у саобраћају указивати на опасност на путу, 
наређивати како да се понашају и омогућити безбедно одступање од режима 
саобраћаја. Може тражити помоћ од учесника у саобраћају. 

Други члан екипе превасходно одређује позиције и поставља опрему за 
обезбеђење лица места коју има на располагању (купе, телеблиц, баријере, турбо 
флер, привремене саобраћајне знакове итд.) до доласка екипе за вршење увиђаја. 
Ове радње се врше што хитније и имају циљ да спрече нове (секундарне) незгоде 
и обезбеде предмете и трагове СН (од уништења, померања, измена или 
оштећења). Током обезбеђења предузимају се и неопходне мере за спречавање 
крађе терета са возила, делова возила и друге имовине учесника у незгоди. 

 
2.2. Организовање помоћи повређеним лицима 
Уколико на лицу места затекне повређену особу, један члан екипе 

успоставља комуникацију са њом, проверава да ли је особа у свесном стању и да 
ли има обилних крварења, ослобађа повређену особу из возила (или јавља 
дежурној служби да није у могућности да је ослободи) и указује прву помоћ за 
коју је оспособљен (реанимација, заустављање обилних крварења и сл.). Уколико 
није стручан или прети опасност да се, при указивању помоћи, здравствено стање 
повређеног погорша, о томе обавештава дежурну службу. Ако није организован 
брз долазак СХП, један члан увиђајне екипе ће наредити возачу који се затекао 
или наишао да превезе повређене до најближе здравствене установе, осим у 
случају  да  процени  да  се  таквим  транспортом може  погоршати  здравствено 
стање повређеног. Изузетно, ако нема других возила, наредиће возачу – учеснику 
незгоде да превезе повређене. 

 
2.3. Мере заштите од пожара 
У случају повећане опасности од пожара (нпр. истицање запаљивих 

течности)   полицијска   патрола   ће   предузети   одговарајуће   мере   у   циљу 
спречавања пожара [7]: 

•   искључити мотор на возилу; 
•   удаљити лица из зоне трагова и са места незгоде; 
•   скинути „+“ прикључак акумулатора; 
•   припремити апарате за гашење пожара; 
•   обавестити дежурну службу; 
•   обавестити ватрогасну службу; 
•   извући повређена лица из зоне непосредне опасности од пожара. 
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За гашење пожара употребљава се апарат за гашење пожара из службеног 
возила и позивају се други присутни да одмах обезбеде додатне апарате (из 
теретних  возила,  аутобуса,  такси  возила  или  из  објеката  у  близини  места 
незгоде). Уколико нема апарата за гашење пожара или је потрошен њихов 
садржај, пожар се може гасити и приручним средствима: одећом, ћебетом, 
песком, растреситом земљом и слично. Када је пламен угашен, треба сачекати 
неколико минута и уверити да ли ће се пламен поново појавити. У случају појаве 
ветра, млаз за гашење из апарата за гашење пожара усмерити у смеру дувања 
ветра. Ако пожар захвати особе, односно њихову одећу, треба их брзо умотати у 
ћебе или слична приручна средстава како би се спречио доток кисеоника. 
Повређена лица са опекотинама треба одмах транспортовати у најближу 
здравствену установу, а ако су опекотине теже, треба на опечена места ставити 
„први завој“ из комплета за прву помоћ. Делове одеће не треба скидати са 
повређеног. Повређеном треба дати да пије доста течности: воде, сокова, чаја, 
кафе и сл. О пожару и резултатима гашења обавештавати дежурну службу. 

 
2.4. Средства за обезбеђење лица места 
Зависно од типа и конфигурације саобраћајних површина на којима се 

налазе возила, трагови и предмети саобраћајне незгоде, интензитета и брзине 
саобраћаја, услова видљивости и прегледности, вођа патроле је одговоран да се 
применом свих расположивих средстава и адекватном организацијом (тактиком 
рада) омогући максимална безбедност у датим околностима. 

Прву лаку препреку на коловозу (саобраћајни знак – ограничење брзине, 
баријера или сигурносни троугао) требало би поставити на путањи возила, на 
довољном растојању од предмета и трагова саобраћајне незгоде (Слика 1). Ово 
растојање се одређује тако да возачи који возе брзином која је дозвољена на путу 
(прилазу месту незгоде) могу да зауставе возило испред првих трагова 
саобраћајне  незгоде,  односно  испред  обележеног  полицијског  возила,  ако 
започну кочење у висини ове препреке на путу односно после удара у ову 
препреку. На пример, за очекиване брзине од 80 km/h (на отвореним путевима), 
ово растојање би било око 80 m на сувом коловозу односно око 130 m на мокром 
коловозу [7]. 

 
 
 
 
 
 

  !   
 
 

Слика 1: Начин постављања и изглед знала за обележавања места незгоде. 
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За обезбеђење лица места саобраћајне незгоде полиција користи [7]: 
• основна средства и опрему који су прописани у смислу техничке 
исправности возила; 

• основна формацијска средства и опрему која се налази у возилу 
опремњеном за вршње увиђаја и 

•  посебна формацијска средства и опрему из возила специјализованих за 
обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајне незгоде. 

 
Вођа патроле односно вођа екипе за вршење увиђаја стара се да свака 

патрола и екипа за вршење увиђаја на почетку радне смене буде опремљена 
стандардним  комплетом  опреме  и   одговоран  је   за   адекватно  коришћење 
средстава приликом вршења увиђаја. 

Један од значајнијих проблема при постављању опреме за техничко 
регулисање је и редослед постављања опреме. Један од приступа је постављање 
од центра ка периферији. По овом приступу, прво се поставља специјално возило 
са укљученим одговарајућим сигналима (светлосним, звучним или оба), и то 
непосредно испред уже зоне лица места саобраћајне незгоде, односно трагова и 
предмета на коловозу, а затим се опрема распоређује редом иза возила (то је, по 
правилу, правац који је угроженији). Када су постављени знаци и опрема иза 
возила,  приступа  се  постављању  опреме  за  обезбеђење  из  супротног  смера. 
Други приступ се односи на ситуације када је пре доласка екипе са специјалним 
возилом већ организовано делимично обезбеђење. У овим ситуацијама се у 
прилазу месту незгоде опрема може сукцесивно постављати, према редоследу 
наиласка. 

Ово је нарочито корисно на брзим путевима, где су дужине зоне преко 
100 м, па један члан патроле поставља привремену сигнализацију, док други 
управља возилом са потребним заустављањима да би се опрема изнела из возила, 
све до доласка на место где ће се возило поставити у заштитни положај. 

У ноћним условима положај светлосне сигнализације (телеблиц и турбо 
флер) треба прилагодити посебним условима лица места. Наиме, када је испред 
места незгоде десна кривина, корисно је први телеблиц поставити уз леву ивицу 
коловоза, тако да он буде што пре уочљив за возаче возила која наилазе. Тада 
можемо да очекујемо и бољу реакцију возача на знак ограничења брзине. 

 
3.  РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ЛИЦА МЕСТА 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
Један  од  проблема  који  се  често  среће  у  пракси  јесте  правилно 

постављање и распоред опреме за техничко регулисање саобраћаја, у циљу 
успостављања саобраћаја, током  вршења  увиђаја.  Саобраћај се  у  зони  места 
незгоде може регулисати [7]: 

• наизменичним пропуштањем возила слободним делом коловоза или 
другом алтернативном површином, тако да се обилази простор на коме 
се налазе трагови и предмети незгоде; 
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• преусмеравањем саобраћаја – упућивањем возила на други пут или 
улицу, тако да  што  мање  одступају од  жељене путање или 
усмеравањем да се крећу површинама поред пута, ако постоје 
одговарајуће површине које могу да приме конкретан саобраћај и 

• заустављањем саобраћаја на путу до окончања увиђаја, тако да се 
обезбеђује зачеље колоне заустављених возила. 

 
Наизменично пропуштање возила омогућује успорено и контролисано 

одвијање саобраћаја по једној или више саобраћајних трака у зони места незгоде. 
Тако се смањује ометање саобраћаја и омогућава боља контрола зачеља колоне. 
Наизменично пропуштање би требало примењивати увек када не постоје услови 
за прихватљиво преусмеравање саобраћаја. Често су трагови и предмети незгоде 
концентрисани на једној саобраћајној траци, али се и на другој (''слободној'') 
налазе поједини предмети саобраћајне незгоде (нпр. одбачени делови возила или 
обућа пешака). У том случају би требало хитно маркирати, означити и 
фотографисати ове предмете, а затим их померити на површине поред коловоза и 
омогућити кретање возила односно вршити наизменично пропуштање. 

Преусмеравање саобраћаја представља најбоље решење и требало би га 
примењивати увек када постоје прихватљиви алтернативни путни правци којима 
се не продужава време путовања за већину возила на путу. Преусмеравање 
саобраћаја је посебно често у насељима где постоје алтернативне улице, али би 
требало водити рачуна о проходности и капацитету ових улица. Наиме, 
преусмеравање   саобраћаја   најмање   омета   саобраћај   и   најмање   угрожава 
безбедност саобраћаја. Преусмеравање би требало вршити на раскрсници пре 
места незгоде, чак и ако је то неколико километара испред места незгоде. 

Иако потпуно заустављање саобраћаја омогућује несметан и безбедан 
увиђај, ово решење треба избегавати из два разлога: 

•  тако   се   највише   омета   саобраћај   и   стварају   временски   губици 
(поскупљује увиђај) и 

• тако се опасно место (зачеље колоне) премешта – удаљава од места 
незгоде  и  може  постати  још  опасније  (доћи  у  зону  непрегледне 
кривине, раскрснице итд.). 

 
Возачи првих заустављених возила код места незгоде могу се на 

одговарајући начин упутити да упозоравају возаче који наилазе, али се та 
информација временом губи (бледи) и на неколико стотина метара од места 
незгоде треба очекивати да возачи возила која се приближавају зачељу колоне не 
добијају адекватно упозорење. 

Зато би потпуно заустављање саобраћаја требало избегавати и 
примењивати га само изузетно, приликом саобраћајних незгода са великим 
последицама (погинулим лицима), када су трагови и предмети саобраћајне 
незгоде распрострањени на целој површини коловоза (на свим саобраћајним 
тракама), када нема алтернативних путева/улица, нити постоје одговарајуће 
површине  поред  пута.  Заустављање  саобраћаја  би  требало  увек  да  одобри 
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надлежни старешина, односно да наложи истражни судија који врши увиђај. 
Треба нагласити да се у пракси могу догодити веома различити случајеви, па се и 
регулисање саобраћаја може организовати на различите начине. 

Често ће се комбиновати наведена три основна начина регулисања 
саобраћаја: нека возила ће се заустављати (нпр. теретна возила), нека ће се 
преусмеравати (нпр. путничка возила), а нека наизменично пропуштати (нпр. 
аутобуси) итд. У ситуацијама када је до незгоде дошло услед опасности која и 
даље постоји на путу (прљавштина, лед или камење на коловозу и слично), веома 
је значајно да полиција упозорава учеснике у саобраћају на ове опасности како се 
не би догодиле нове саобраћајне незгоде. 

 
3.1. Избор начина обезбеђења лица места и планирање активности 
По доласку на лице места, чланови екипе за вршење увиђаја добијају 

информације од патроле која је вршила обезбеђење лица места саобраћајне 
незгоде или од лица присутних на месту незгоде (ако екипа за вршење увиђаја 
прва стиже на место незгоде), анализира локацију, предмете и трагове и обавља 
прелиминарне разговоре са релевантним учесницима (првенствено возачима) и 
очевицима (сведоцима). 

У складу са конкретном ситуацијом (геометрија пута, интензитет и 
структура саобраћаја, метеоролошки услови, последице саобраћајне незгоде, 
окружење пута, околне саобраћајнице, број расположивих полицијских 
службеника, брзина возила на путу итд.) руководилац увиђаја, у консултацијама 
са вођом патроле која обезбеђује лице места и надлежним старешином, одређује 
начин обезбеђења лица места (преусмеравање, наизменично пропуштање, 
заустављање саобраћаја или комбиновани метод), планира активности појединих 
чланова екипе и издаје јасна наређења. У складу са ситуацијом, тактика и 
примењена средства за обезбеђење лица места могу се модификовати у циљу 
веће безбедности и проточности свих или појединих возила. 

Полицијско возило (са укљученим ротационим светлима) поставља се на 
коловоз,   уз   ивицу   коловоза,   непосредно   иза   првих   трагова   и   предмета 
саобраћајне  незгоде,  чеоним  делом  окренуто  према  траговима  незгоде.  Ово 
возило треба да буде добро видљиво са што већег растојања, тако да возачима 
недвосмислено указује на опасност на путу и на присуство полиције. Са друге 
стране, полицијско возило представља чврсту препреку којом се додатно 
обезбеђује лице места и несметан рад увиђајне екипе. Међутим, никада се не сме 
допустити да полицијско возило буде једино средство за обезбеђење лица места. 
Наиме, иза овог возила морају се поставити одговарајући знаци упозорења и лаке 
препреке (троугао, саобраћајни знаци, баријере и друга расположива опрема за 
обезбеђење лица места), у складу са саобраћајном ситуацијом. Тако се смањује 
ризик удара у полицијско возило и обезбеђује лице места. 

Конкретне позиције појединих средстава за обезбеђење требало би 
одредити у складу са датим препорукама, имајући у виду расположива средства, 
њихове техничке особине, препоруке произвођача и конкретне услове на путу. 
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3.2. Тактика обезбеђења лица места саобраћајне незгоде приликом 
наизменичног пропуштања саобраћаја [7] 

Наизменично пропуштање је најчешћи начин регулисања саобраћаја у 
зони места саобраћајне незгоде. При предузимању техничког регулисања 
саобраћаја  у  зони  лица  места  СН,  полицијски  службеник  ће  успоставити 
неколико различитих зона, и то: 

Зона обезбеђења лица места СН је зона од првог до последњег знака. 
Зона упозорења је зона која претходи лицу места и у којој се постављају 

саобраћајни знаци, сигурносни троуглови и друга средства којима се учесници у 
саобраћају информишу о опасности на путу. 

Прелазна зона је деоница пута на којој учесници у саобраћају прелазе са 
своје  претходне  путање  на  привремену  путању  (нпр.  са  једне  на   другу 
саобраћајну траку). 

Заштитна зона је попречни и уздужни празан простор који одваја 
саобраћај од простора на коме се простиру трагови и предмети саобраћајне 
незгоде. 

Зона лица места представља простор на коме се простиру трагови и 
предмети саобраћајне незгоде и обављају увиђајне радње. У зони лица места 
саобраћајне незгоде крећу се чланови екипе за вршење увиђаја и друга службена 
лица. 

Завршна зона је деоница пута после места незгоде на којој се учесници 
враћају на своје првобитне путање. 

Врсте зона обезбеђења лица места саобраћајне незгоде приказане су на 
слици 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Основни појмови код обележавања места незгоде. 
 

У циљу адекватног обезбеђења лица места саобраћајне незгоде, приликом 
вршења увиђаја, прописана је минимална дужина прелазне и заштитне зоне а 
њихове вредности приказане су у Табели 1. 
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Табела 1. Дужине прелазне и заштитне зоне и ширине заштитне зоне 
према ограничењу брзине [7]. 

 

Минимална 
бочна заштитна 

зона (m) 
Минимална дужина прелазне и 
заштитне зоне, заједно (m) 

 

Ограничење 
брзине (km/h) 

0,5 25 >40 
0,5 35 50 
0,5 50 60 
0,5 60 70 
0,5 80 80 
0,5 100 100 
0,5 135 120 

 
Приликом обезбеђивања лица места саобраћајне незгоде треба омогућити 

безбедан увиђај и настојати да се што мање омета саобраћај. Ограничавање 
брзине треба свести на меру која је прихватљива за возаче и коју ће они 
поштовати. При томе треба имати у виду ограничења брзине на путу, стварне 
брзине пре места незгоде, ширине саобраћајних трака (Табела 2), бочни размак 
од саобраћаја до зоне којом се крећу чланови екипе за вршење увиђаја. 

 
Табела 2. Препоручена ограничења брзине у зони места незгоде у зависности 

од ширине саобраћајних трака [7]. 
 

Ширина саобраћајне 
траке (m) 

Ограничење 
брзине (km/h) 

до 2,50 10 до 30 
2,50 – 3,00 30 до 40 
3,00 – 3,50 40 до 50 
преко 3,50 50 до 60 

 
Имајући у виду расположиву опрему за вршење обезбеђења лица места 

саобраћајне незгоде, на Слици 3-А дате су препоруке за неке типичне околности 
обезбеђења лица места саобраћајне незгоде са наизменичним пропуштањем. 

 
3.3.  Тактика  запречавања  приликом  делимичног  или  потпуног 

преусмеравања или потпуног заустављања саобраћаја 
У свим ситуацијама када се врши преусмеравање саобраћаја или потпуна 

блокада  саобраћаја,  потребно  је  извршити  и  одговарајуће запречавање  једне 
саобраћајне траке или целог коловоза. У случају када се место незгоде простире 
само преко једне саобраћајне траке, у  консултацијама са дежурном службом 
може се вршити преусмеравање само једног саобраћајног тока од лица места 
саобраћајне незгоде. 
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Преусмеравање се врши првенствено постављањем привремене 
саобраћајне  сигнализације,  a  по  потреби  ангажовањем  додатног  броја 
полицијских службеника и возача - учесника у саобраћају. На путу са једном 
саобраћајном траком по смеру то би значило успорено кретање возила у једном 
смеру, поред места незгоде, и потпуно запречавање саобраћајне траке на којој се 
простиру трагови и предмети незгоде. Запречавање једне саобраћајне траке ће се 
вршити непосредно на излазу из раскрснице у којој ће се преусмеравати 
саобраћајни ток. При том треба имати у виду режим саобраћаја у раскрсници. 
Наиме, уколико је раскрсница регулисана правилима саобраћаја, од возача који 
прилазе раскрсници очекује се да смање брзину кретања, па би било довољно 
само поставити привремену сигнализацију за запречавање проласка (саобраћајни 
знак, рампу, купе, телеблиц и сл.) [7]. 

Међутим, ако је бар један од прилаза саобраћајним знаковима означен 
као пут са првенством пролаза или је раскрсница регулисана светлосним 
саобраћајним знаковима (семафорима), онда је потребно брзину саобраћајних 
токова  на  прилазу  раскрсници смањити, посебно на  оном  прилазу  који  је  у 
правцу запречавања. Слика 3-Б. приказује неке могуће сценарије запречавања 
једне саобраћајне траке на излазу из раскрснице коришћењем опреме из возила. 
Међутим, ако нема одговарајућег алтернативног правца, у анализираном случају 
ће се применити наизменично пропуштање возила слободном саобраћајном 
траком. 

Неповољнија ситуација преусмеравања је када се место незгоде простире 
преко више саобраћајних трака, односно преко целог коловоза. Тада је, пре свега, 
у сарадњи са дежурном службом потребно потражити могућност преусмеравања 
саобраћајних  токова  из  оба  смера  алтернативним  путним  правцима. 
Примењиваће се запречавање саобраћајних трака на прилазу незгоди из оба 
смера,  и  то  непосредно  на  излазу  из  раскрсница  испред  места  саобраћајне 
незгоде на којима ће се вршити преусмеравање саобраћајног тока. 

Међутим, уколико не постоји могућност преусмеравања саобраћаја или 
она постоји само из једног смера, потражиће се могућност искоришћавања 
погодне површине поред коловоза за пропуштање саобраћајних токова, макар из 
једног смера. У том случају, постављањем опреме, потребно је прво успорити 
возила, а потом извршити и усмеравање на површину поред коловоза.. 
Најнеповољнија ситуација је када поред коловоза не постоје погодне површине 
за преусмеравање или наизменично пропуштање возила, па у тој ситуацији треба 
применити  потпуну  блокаду  саобраћаја  Слика  3-Ц.  Тада,  на  прилазу  места 
незгоде треба извршити запречавање свих саобраћајних трака. Могуће варијанте 
обезбеђења лица места саобраћајне незгоде на слици 3. 
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Слика 3: Типични примери обезбеђења лица места саобраћајне незгоде. 
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4.  ЗАКЉУЧАК 
Један  од  проблема који  се  често  среће у  пракси саобраћајног 

инжењерства јесте не  предузимање мера заштите, односно, неправилно 
поступање приликом вршења увиђаја саобраћајних незгода. Погрешно или 
неправилно предузимање мера заштите, односно неправилно поступање током 
вршења увиђаја може имати несагледиве последице по чланове увиђајне екипе и 
учеснике у саобраћају. Могућност настанка нове (најчешће теже) саобраћајне 
незгоде на делу пута на ком се указује прва помоћ повређенима или врши увиђај, 
а који није правилно обележен, изузетно је велика нарочито: у условима смањене 
видљивости (ноћу на путу без осветљења, по магли и сл.), у условима смањене 
прегледности (у кривини, на раскрсници и сл.), на путевима са клизавим 
коловозима, на којима су велике брзине наилазећих возила и на којима је велика 
густина саобраћаја. 

Несумљиво је да предузимање мера заштите, према упутствима која су 
приказана у раду, а које подразумевају правилан редослед радњи и обезбеђење 
лица места након настанка незгоде, у циљу заштите учесника у саобраћају и лица 
на месту незгоде, као и правилно техничко регулисање саобраћаја, у циљу 
успостављања саобраћаја током вршења увиђаја, у великој мери могу смањити 
ризик,  односно  вероватноћу  настанка  нових  саобраћајних  незгоде  са  знатно 
већим последицама по здравље људи. 
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МЕРЕ И СРЕДСТВА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
РАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИХ ПРЕПРЕКА НА ПУТУ 

 
Дејан Богићевић, Душан Радосављевић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ  предавања  је  упознавање  будућих  струковних  инжењера  саобраћајног 

инжењерства са поступком означавања и обезбеђења, приликом обележавања препрека 
или радова на путу, са аспекта заштите учесника у саобраћају и радника који изводе 
радове на путу. У раду су указани могући извори опасности по живот лица која изводе 
радове на путу и учесници у саобраћају који наиђу на препреке или радове на пут, као и 
мере које се предузимају у циљу њихове заштите у саобраћају. Исход предавања би био 
стручна оспособљеност студената за правилно означавање и обезбеђење радилишта и 
привремених препрека на путу. 

Кључне речи: радови на путу, обезбеђење радилишта, мере заштите 
 

THE MEASURES AND ASSETS FOR MARKING AND SECURING 
SITE AND TEMPORARY OBSTACLES ON THE TRAFIC ROADS 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The  aim  of  the  lecture  is  to  inform  future  professional  engineer  of  road  traffic 

engineering, with procedures of marking and safety, during the marking of road obstructions or 
roadworks. The paper pointed on some possible sources and safety problems of persons who 
perform work on the road, and road users who encounter to road obstacles too. Also, the set of 
prevention measures have beeen presented. The outcome of these lecutre is direceted to the 
professional competence of students for proper labeling and securing the site and temporary 
barriers on the road 

Key words: road works, site security, safeguards. 
 

1.  УВОД 
Означавање и обезбеђење радова на путу представљају већ дуги низ 

година недовољно уређену област, због чега произилазе штетне последице за: 
учеснике у саобраћају, раднике који изводе радове, као и за одговорна лица 
задужена за израду саобраћајних пројеката. Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима (ЗОБС) дефинисана су само основна начела везна за ову проблематику, 
у којима са наводи да “Део пута на коме су настале препреке, односно оштећења, 
које  се  не  могу  одмах уклонити, односно отклонити или  на  коме се  изводе 
радови, мора бити обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом, а 
учесници у саобраћају обезбеђени постављањем браника. За постављање 
привремене саобраћајне сигнализације мора се израдити саобраћајни пројекат, 
осим у случајевима извођења хитних радова који не трају дуже од 24 сата” [2]. У 
ЗОБС-у је такође наведено да је Управљач пута дужан да пре почетка радова 
постави привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се 
изводе радови, да исту одржава у прописаном стању током извођења радова, а 
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након завршетка радова да исту уклони. Надаље у ЗОБС-у је наведено да ће 
ближе прописе о привременој саобраћајној сигнализацији, начину извођења 
радова на путу, изгледу, техничким карактеристикама, начину постављања и 
употребе браника и других средстава за обезбеђење места на коме се изводе 
радови доноси министар надлежан за послове саобраћаја. 

Основни проблем који се јавља је чињеница да након доношења ЗОБС-а, 
није донешен никакав подзаконски акт којим би се ближе дефинисали прописи о 
привременој  саобраћајној  сигнализацији,  начину  извођења  радова  на  путу. 
Једини документ који је донекле регулисао ову област, јесте Техничка препорука 
за означавање радова на путу [8], међутим та прпорука није обавезујућа, па 
самим тим нема никакво правно дејство у случају спора. 

Непостојање правне регулативе у овој области управо је разлог постојања 
вликог броја примедби возача које се односе на претерано ограничавање брзине, 
заборављање привремено постављених знакова, као и на неблаговремена 
упозорења и недовољно обезбеђена радилишта. С друге стране, извођачи радова 
оптерећени су великом одговорношћу за организовање безбедног саобраћаја и 
места извођења радова у условима недовољно јасне практичне примене 
постојећих прописа. Ова проблематика је нарочито изражена у мањим местима 
где не постоји довољно стручних кадрова из области регулисања саобраћаја који 
би се бавили израдом и контролом плана одвјања саобраћаја и саобраћајне 
сигнализациие. 

Квалитетно и сигурно обезбеђење радилишта првенствено зависи од 
предузетих мера заштите и начина употребе средства која се користе за 
обезбеђење радилишта, а које су детањно описане у другом поглављу. 

Један  од  проблема  који  се  често  среће  у  пракси  јесте  правилно 
постављање и распоред опреме за техничко регулисање саобраћаја, у циљу 
успостављања саобраћаја, током извођења. Ова проблематика обрађена је у 
оквиру трећег поглавља. 

 
2.  ОЗНАЧАВАЊЕ РАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИХ 

ПРЕПРЕКА НА ПУТУ 
Радилишта и привремене препреке се означавају одговарајућим 

саобраћајним знаковима, ознакама и опремом. Саобраћајни знакови, ознаке и 
опрема на радилиштима и привременим препрекама постављају се на основу 
плана одвијања саобраћаја и сигнализације као и опреме за обезбеђење радова на 
путу, одобреног од стране надлежног органа управе. 

 
2.1. План одвијања саобраћаја 
План   одвијања   саобраћаја   и   саобраћајне   сигнализације   обезбеђује 

изводач радова. План одвијања саобраћаја ради се на основу следећих чинилаца: 
•   значаја  саобраћаја  и  врсте  пута  на  којем  се  јављају  за  нормално 

одвијање саобраћаја; 
•   путне  мреже  на  подручју затварања и  у  околини, односно  стања 

путева на овој мрежи; 
•   значаја саобраћаја на околним путевима; 
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•  евентуалних осталих околности од значаја за неометано одвијање 
преусмереног саобраћаја. 

План одвијања саобраћаја треба да садржи следеће елементе [8]: 
1. ситуациони план предметне деонице пута на којој се обављају радови 

(најмање размере 1:1000) са тачним положајем и значењем свих 
саобрајћајних знакова, ознака и опреме за обезбеђење радилишта; 

2. ситуациони приказ околне путне мреже са  свим пратећим мерама 
означавања и обезбеђења радилишта и привремених препрека; у 
случајевима закретања саобраћаја за целу трасу којом се води 
обилазни саобраћај; 

3. прорачун утицаја радова на путу на смањење пропусне моћи пута и 
повећано време путовања услед сужења или делимичног затварања 
пута; 

4. сигнални план  са  прорачуном трајања циклуса  и  фаза  светлосних 
сигнала (семафора) у случајевима када се врши наизменично 
пропуштање саобраћаја применом светлосне сигнализације: по 
потреби - измене сигналних планова на раскрсницама дуж потеза или 
у зони у којој се јавља поремећај саобраћајних токова услед 
делимичног или потпуног затварања пута; 

5. обим и значај радова због којих је потребно да се спроведе делимично 
или потпуно затварање пута, са образложењем предузетих мера 
организације саобраћаја; 

6. у датом случају евентуални обилазак; 
7. време затварања, односно време трајања сметњи; 
8. одговарајуће саобраћајне знакове и направе за затварање, као и остала 
решења у вези са затварањем; 

9. додатне саобраћајне знакове и остале саобраћајне направе неопходне 
за означавање и регулисање обилазног саобраћаја; 

10. посебне појединости (нпр. промене на  знаковима у  вези са  затва- 
рањем ноћу или за време празника, затим након истеклог времена 
затварања, итд.); 

11. код  аутоматских светлосних уређаја, у  плану  се  приказује ток  по 
фазама, као и име и адреса онога, ко је у случају прекида или сметњи 
на уређајима задужен за њихово оспособљавање, односно за ниихово 
одстрањивање након завршених радова. 

Приликом израде плана треба водити рачуна о фазама извођења радова 
на путу, уколико поједине фазе утичу на промену одвијања саобраћаја . За сваку 
фазу треба израдити план одвијања саобраћаја који садржи и средства 
(саобраћајни знакови, ознаке и опрема) за обезбеђење радова на путу. 

Приликом радова на одржавању и осталих путно-грађевинских радова 
мањег обима или ако је саобраћај прекинут или угрожен (лавине-намети, одрони, 
клизишта, поледица, оштећења коловоза и слично) када се морају одмах 
предузети мере да се уклоне сметње и успостави безбедан саобраћај, није 
потребна израда посебног плана одвијања саобраћаја уколико се примени један 
од редовних планова извођења ових радова. 
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На малим радилиштима у насељима, активне дужине до 30 m (на 
сужењима коловоза или тротоара, приликом делимичног затварања коловоза без 
увођења мера наизменичног пропуштања или скретања саобраћаја и делимичног 
затварања тротоара са нужним пешачким пролазом ван површина за остали 
саобраћај) на којима се врше радови који се чешће појављују и који се налазе ван 
раскрсница, кривина, опасних успона и непрегледних делова пута, означавање 
радова врши се на упрошћен начин, на основу скице типског решениа одобрене 
од стране надлежног органа управе (уколико је такво одобрење прописано). 

 
2.2. Општа правила означавања радилишта 
Саобраћајни знакови, ознаке и опрема који упозоравају на радилишта или 

привремене препреке постављају се непосредно пре почетка радова, а где из 
објективних разлога то није могуће, прекривају се непровидним застором до 
почетка радова. Сви саобраћајни знакови се израђују и постављају у складу са 
важећим прописима, односно СРПС стандардима о саобраћајним знаковима на 
путевима. Сви саобраћајни знакови, ознаке и опрема који се користе за 
означавање радилишта и привремених препрека треба да буду рефлектујући или 
осветљени ноћу и када то атмосферски услови захтевају. 

Ако се радилиште састоји из низа места на којима се обављају радови, 
свако од ових места сматра се као посебно радилиште и на одговараиући начин 
означава и обезбеђује. Ако се радови на радилишту привремено прекидају (нпр. 
недељом, празником и сл.), а за то време нису потребна ограничења у саобраћају, 
знаци који се односе на таква ограничења се уклањају или прекривају 
непровидним  застором.  Све  предузете  мере  за  означавање  и  обезбеђивање 
радилишта и привремених препрека се проверавају и мењају у случајевима кад се 
измене услови, а уклањају одмах кад престану сметње за нормално одвијање 
саобраћаја. 

Саобраћајне знакове, ознаке и опрему, према одобреном плану одвијања 
саобраћаја,  поставља  за  то  овлашћена  организација  за  одржавање  путева. 
Уколико радна организација која изводи конкретне радове на путу поседује 
одговарајућу сигнализацију и опрему, план одвијања саобраћаја са динамиком 
радова треба да достави овлашћеној организацији за одржавање јавних путева. 
Организација овлашћена за одржавање путева врши надзор над стањем 
саобраћајних знакова, ознака и опреме и уколико околности захтевају, врши 
одговарајуће промене, на основу одобрења надлежног органа управе, уколико је 
такво одобрење прописано. 

 
3.  МЕРЕ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА РАДИЛИШТА И 

ПРИВРЕМЕНИХ ПРЕПРЕКА НА ПУТУ 
На деоницама пута на којима се јављају сметње за нормално одвијање 

саобраћаја, предузимају се следеће мере за регулисање саобраћаја и обезбеђење 
радилишта и привремених препрека: 

1. Означавање знаковима опасности; 
2. Означавање знаковима изричитих наредби; 
3. Означавање знаковима обавештења; 
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4. Означавање посебним знаковима обавештења; 
5. Означавање светлосним саобраћајним знаковима и ознакама; 
6. Означавање ознакама на коловозу; 
7. Ограђивање  и  ограничавање  опремом  за  обезбеђење  привремених 

препрека и 
8. Ручно регулисање. 

 
3.1. Означавање знаковима опасности 
Знакови опасности примењују се са циљем да се учесници у саобраћају 

упозоре на опасности које им прете, на деоницама пута на којима постоје сметње 
за нормално одвијање саобраћаја и то [8]: 

•   опасност   проузрокована  обављањем  радова   или   појавом   других 
привремених препрека на путу; 

•   опасност због сужења пута; 
•   опасност због клизавости, неравнина и других оштећења на коловозу; 
•   опасност услед наиласка на светлосни саобраћајни знак (семафор); 
•   опасност од кривина и 
•   друге опасности (опасан нагиб, пршти камен и др.). 

 

Знакови опасности се постављају у зависности од опасности које 
проузрокују сметње за нормално одвијање саобраћаја (сужење пута, промена на 
коловозу, кривине и друго). Означавање опасности, проузроковане обављањем 
радова или појавом других привремених препрека и опасности због сужења 
коловоза, је према важећим прописима обавезно и примењује се у свим 
случајевима када се јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја возила. 

 

 
Слика 1: Пример правилног означавања радилишта 

 
Означавање опасности због клизавости, неравнина и других оштећења на 

коловозу врши се у свим случајевима када се на коловозним површинама 
намењеним за одвијање саобраћаја у току обављања радова јављају оштећења 
коловоза, затечена пре почетка радова или изазвана обављањем радова који су у 
току. 

Означавање опасности услед наиласка на светлосни саобраћајни знак 
(семафор) врши се на местима делимичног затварања коловоза, а у случајевима 
наизменичног пропуштања саобраћаја применом светлосних саобраћајних 
знакова. 
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Означавање опасности од кривина врши се на местима делимичног или 
потпуног затварања коловоза у случајевима скретања саобраћаја када се јављају 
опасне и непрегледне кривине. 

 
3.2. Означавање знаковима изричитих наредби 
Знакови изричитих наредби који се примењују на деоницама пута на 

којима се јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја означавају: 
 

•  ограничење брзине, 
•  забрану претицања, 
•  ограничење габарита, 
•  забрану саобраћаја за поједине категорије возила, 
•  наизменично пропуштање саобраћаја, 
•  скретање саобраћаја и 
•  забрану заустављања и паркирања. 

 
Знакови изричитих наредби се постављају у зависности од карактера 

сметње за нормално одвијање саобраћаја (сужења пута, делимично или потпуно 
затварање пута), обима саобраћаја на деоници пута на којој се обављају радови 
или јављају привремене препреке и зависности од пропусне моћи (капацитета) 
деоница пута. 

Означавање ограничења брзине на деоници пута на којој постоје сметње 
за нормално одвијање саобраћаја примењује се у свим случајевима. Обим 
ограничења зависи од ширине саобраћајних трака, удаљености бочних сметњи од 
ивице саобраћајних трака, полупречника кривине, попречног нагиба и угла 
приликом скретања, као и карактера радова на путу. 

Минимална удаљеност бочне сметње од ивице саобраћајне траке износи 
0,5 м.  

На местима где се дуж радилишта јављају сужења пута примењују се 
ограничења брзина према табели 1. 

 
Табела 1. Ограничења брзине возила у зависнсти од ширине саобраћајне траке и 

вeличине сужења[8]. 
 

Ширина саобраћајне траке (м)  
Ограничења брзине (km/h) Трака непосредно уз 

радилишта 
 
Остале саобраћајне траке 

2,75 2,50 40 
3,00 2,75 50 
3,00 3,00 до 3,25 60 

Више од 3,00 3,25 и више 80 (60)* 
*Када постоји денивелација у непосредно у близини возне траке 
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На местима где се на коловозним површинама намењеним за одвијање 
саобраћаја у току обављања радова јављају клизавост, неравнине или друга 
оштећења коловоза примењује се по правилу ограничење брзине на 40 km/h, а у 
посебним случајевима, када то разлози безбедности саобраћаја  захтевају, могу 
да се примене и већа ограничења брзине - испод 40 km/h. 

На прилазу местима где се због скретња саобраћаја јављају опасне 
кривине, ограничења брзине утврђују се на основу рачунских брзина проласка 
кроз кривину, ако су ове брзине мање од 50 km/h. Уколико су рачунске брзине 
веће од 50 km/h, примењује се ограничење од 50 km/h, уз услов да нису потребна 
већа ограничења на основу Табеле 1. 

Означавање забране претицања на деоници пута на којој постоје сметње 
за нормално одвијање саобраћаја примењује се у следећим случајевима [8]: 

1.  на прилазу местима на којима се обављају радови на путу или јављају 
друге привремене препреке; 

2. на скретањима, односно кривинама које се јављају код скретања 
саобраћаја; 

3.  дуж радилишта чија је активна дужина већа од 300 m на сваких 300 m; 
4.  дуж радилишта на деоницама са две саобраћајне траке за двосмерни 

саобраћај укупне ширине до 6 м, где су бочне сметње на удаљености 
од 0,5 m од ивице саобраћајне траке; 

5.  где не постоји потребна прегледност и 
6.  ако је због врсте радова на путу угрожена безбедност саобраћаја. 

 
Означавање наизменичног пропуштања саобраћаја примењује се у 

условима делимичног затварања пута ако је број саобраћајних трака на суженом 
делу  пута  сведен  на  једну  саобраћајну  траку  и  ако  укупно  саобраћајно 
оптерећење пута не прелази пропусну моћ (капацитет) суженог дела пута у 
условима наизменичног пропуштања саобраћаја. 

Означавање приоритета и права проласка помоћу саобраћајних знакова 
при наизменичном пропуштању саобраћаја, примењује се на местима где је 
дужина радилишта релативно мала (највише 50 м), где је прегледност добра и где 
су мања саобраћајна оптерећења (до приближно 150 возила на час у току било 
којих 6 часова просечног дана у години). 

 
3.3. Означавање уобичајеним и посебним знаковима обавештења 
Знакови обавештења примењују се са циљем да се учесници у саобраћају 

обавесте  о  сметњама  на  које  наилазе  и  о  начину  њиховог  савлађивања. 
Обавештења о сметњама примењују се у случајевима када се саобраћај у сектору 
радилишта наизменично пропушта као и на местима где престају забране 
претицања и ограничења брзина установљене за потребе регулисања саобраћаја. 

Посебни знакови обавештења примењују се са циљем да се учесници у 
саобраћају  обавесте  о  обиласку,  скретању  или  наизменичном  пропуштању 
саобраћаја и начину њиховог извршења. Обавештења о наиласку на сметњу и 
начину њеног савлађивања дају се више пута узастопно на прилазу местима на 
којима се јављају сметње, а најмање: 
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1. на путевима на којима је дозвољена брзина 100 и преко 100 km/h у три 
корака: претходно, потврдно и завршно обавештење; 

2. на путевима на којима је дозвољена брзина 80 до 100 km/h, као и на 
улицама са по две или више саобраћајних трака по смеру кретања и 
улицама које представљају продужење магистралних и регионалних 
путева кроз насеље у два корака: претходно и завршно обавештење и 

3. на  осталим  путевима  (и  улицама)  у  једном  кораку:  претходно 
обавештење. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Посебни знакови обавештења 
 

3.4. Означавање светлосним саобраћајним знаковима и ознакама 
Светлосни саобраћајни знакови, који се примењују на деоницама путева 

на којима се јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја означавају: 
•  приоритет и право проласка при наизменичном пропуштању 

саобраћаја; 
•  ивице  радилишта  или  привремених  препрека  у  оквиру  површина 

намењених саобраћају; 
•  допунско упозорење на поједине саобраћајне знакове опасности или 

изричите наредбе у подручју радилишта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Светлосни саобраћајни знакови и ознаке 
 

Светлосне ознаке се примењују за означавање и ограничавање бочне 
стране радилишта или се примењују привремене препреке у случајевима који су 
описани   у   претходној   тачки.   Означавање   приоритета   и   права   проласка 
светлосним саобраћајним знаковима (семафорима) при наизменичном 
пропуштању саобраћаја, примењује се када се радови на путу обављају дуже 
време, радилиште је релативно дугачко, а јављају се саобраћајна оптерећења већа 
од 150 возила на час у току било којих 6 часова просечног дана у години, као и у 
случајевима када је даљина прегледности мања од дужине радилишта. 
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3.5. Означавање ознакама на коловозу 
Ознаке на коловозу, на деоницама пута на којима се јављају сметње за 

нормално одвијање саобраћаја, које се разликују од ознака које постоје на путу, 
примењују се са циљем да се учесницима у саобраћају омогући безбедно кретање 
у измењеним околностима као што су сужење пута, делимично затварање пута, 
скретање у оквиру постојећег пута или скретање на обилазни пут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4: Светлосне ознаке на коловозу 
 

3.6. Ограђивање и ограничавање опремом за обезбеђење радилишта 
и привремених препрека 

Ограђивање и ограничавање као мере обезбеђења радилишта или 
привремених препрека примењују се са циљем да се границе простора, на којем 
се обављају радови или јављају привремене препреке, учине јасно уочљивим и да 
се на тај начин избегне опасност од продора возила или пешака у простор на 
коме се јављају радови или јављају привремене препреке. Ограђивање радилишта 
и привремених препрека на коловозу или тротоару улица врши се [8]: 

•   браницима са  чеоне и  зачелне стране у  свим  случајевима сужења, 
делимичног или потпуног затварања пута; 

• запрекама дуж бочних страна, које се граниче са површинама 
намењеним за одвијање саобраћаја возила и пешака, у свим 
случајевима када на простору, где се обављају радови, постоје 
денивелације у односу на рарван пута или има тешких машина и друге 
опреме и материјала, који представљају физичку препреку, у случају 
продора возила или пешака у радилиште; 

•   запрекама   са   чеоне,   зачелне   и   дуж   бочних   страна   на   малим 
радилиштима и на радилиштима или привременим препрекама на 
тротоару где се јављају денивелације у односу на раван пута. 
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Ограђивање нужног пешачког пролаза запрекама са чеоне, зачелне и 
бочне  стране,  која  се  граничи  са  коловозом,  треба  да  се  изведе  у  свим 
случајевима када се нужни пешачки пролаз отвара на коловозу дуж радилишта. 

Ограђивање, као мера обезбеђења радилишта или привремених препрека, 
не примењује се у случајевима малих радилишта и радилишта или привремених 
препрека на тротоару када се не јављају денивелације у односу на раван пута, као 
и на местима сужења или делимичног затварања   коловоза и наизменичног 
пропуштања саобраћаја у случајевима када се радови померају дуж пута (нпр.: 
пресвлачење коловоза, премеравање, обнова хоризонталне сигнализације и сл.). 

 

 
 

Слика 5: Браници и препреке за ограђивање радилишта 
 

Ограничавање је означавање бочних страна радилишта или привремене 
препреке и примењује се у свим случајевима када се у близини површина, 
предвиђених за одвијање саобраћаја, не јављају денивелације у односу на раван 
пута, нема тешких машина и друге опреме и материјала који могу да престављају 
физичку препреку и угрозе безбедност саобраћаја у случају продора возила у 
простор на којем се обављају радови или јављају привремене препреке. 
Ограничавање радилишта и привремених препрека врши се купама и светлосним 
ознакама (смероказима, запречним тракама и ужадима). 

 
3.7. Ручно регулисање 
Ручно регулисање приоритета и права проласка са заставицама, односно 

плочама, при наизменичном пропуштању саобраћаја примењује се у случајевима 
када  се  радови  на  путу  померају  дуж  пута  (нпр.:  пресвлачење  коловоза, 
премеравање и сл.), а између два краја радилишта постоји добра видљивост или 
су радници који регулишу саобраћај помоћу заставица повезани радио везом. 
Овај начин регулисања могуће је применити и у условима који важе за 
регулисање светлосним саобраћајним знаковима (семафорима) ако су обезбеђени 
добра видљвост или радио веза између радника који регулишу саобраћај. 

 

 
 

Слика 7: Заставице и плоче, при наизменичном пропуштању саобраћаја 
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Слика 8: Типичан план означавања и обезбеђења радилишта у насељу 
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4.  ЗАКЉУЧАК 
Један  од  проблема који  се  често  среће у  пракси саобраћајног 

инжењерства јесте не предузимање мера заштите, односно, неправилно 
постављање средства и опреме која се користи за обезбеђење радилишта 
приликом извођења радова на  путу. Погрешно или  неправилно предузимање 
мера   заштите,  односно   неправилно  постављање  неопходне  опреме   током 
извођења  радова  на  путу  може  имати  несагледиве  последице  по  раднике  и 
учеснике у саобраћају. Могућност настанка саобраћајне незгоде, на делу пута на 
ком  се  изводе  радови  који  нису  правилно  обележени,  изузетно  је  велика 
нарочито: у словима смањене видљивости (ноћу на путу без осветљења, по магли 
и сл.), у словима смањене прегледности (у кривини, на раскрсници и сл.), на 
путевима са клизавим коловозима, на којима су велике брзине наилазећих возила 
и на којима је велика густина саобраћаја. 

Несумљиво је да предузимање мера заштите, према упутствима која су 
приказана у раду, а које подразумевају правилан распоред опреме за обезбеђење 
радилишта, у циљу заштите радника и учесника у саобраћају, као и правилно 
техничко регулисање саобраћаја, у циљу успостављања саобраћаја током 
извођења радова, у великој мери могу смањити ризик, односно вероватноћу 
настанка саобраћајне незгоде са последицама по здравље људи. 
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ОПАСНОСТИ ОД АКЦИДЕНАТА И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ОТПАДА 

 
Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ овог предавања је да се студенти струковних студија из предмета Енергија 

и околина упознају са транспортом опасног отпада, као елементом система управљања 
отпадом, опасностима од акцидентних ситуација које се догађају приликом транспорта и 
безбедносним мерама предвиђеним законом ради смањења ризика по безбедност и 
здравље, као и мерама личне заштите које треба да предузимају запослени приликом 
транспорта опасног отпада. 

Кључне речи: Транспорт, акцидент, опасан отпад, опасности, заштита. 
 

DANGER OF ACCIDENTS AND PREVENTIVE MEASURES IN 
HAZARDOUS WASTE TRANSPORT 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The aim of this lecture is to introduce students with hazardous waste transport, as an 

element of waste management system, risk of accidents that occur during transport and safety 
measures prescribed by law to reduce the risk to the safety and health, and personal protection 
measures to be taken employed during the hazardous waste transport. 

Key words: Тransport, hazardous waste, risk, hazard, protection. 
 

1.  УВОД 
Након настанка опасног отпада, његове карактеризације, пaковања, 

означавања и привременог складиштења (од максимално 12 месеци), произвођач 
опасног отпада у обавези је да опасан отпад преда овлашћеном оператеру за 
управљање отпадом. 

Једна   од   компонената  система   управљања  опасним   отпадом   је   и 
транспорт опасног отпада, који подразумева његов превоз од места настанка до 
места   привременог   складиштења,   третмана   или   финалног   одлагања.   Ова 
функција подразумева све видове транспорта: друмски, железнички, водени и 
ваздушни саобраћај. 

Сваки од ових начина транспорта опасног отпада са собом носи изузетно 
висок ризик од могуће појаве акцидента и угрожавања безбедности и здравља. Из 
тог разлога предузимају се мере за смањење ризика по безбедност и здравље. 

У наредним поглављима биће речи о транспорту опасног отпада, 
документацији која прати транспорт опасног отпада, мерама безбедности и 
мерама личне заштите које се предузимају приликом транспорта опасног отпада. 
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2.  ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА 
Oпасне материје обухватају материјале и предмете који могу бити готов 

производ, полупроизвод, сировина или отпад, а имају карактеристике опасних 
материја и у току превоза могу довести до угрожавања живота и здравља људи и 
загађење животне средине. 

Када говоримо о транспорту опасног отпада треба разликовати два 
случаја: 

1. Када се транспорт опасног отпада врши унутар комплекса на коме је 
привремено ускладиштен – унутрашњи транспорт. 

2. Када се транспорт опасног отпада врши од места где је привремено 
складиштен до места за третман или одлагање отпада. 

 

 
Слика 1: Унитрашњи транспорт опасног отпада 

 
Отпад који је привремено ускладиштен се транспортује унутар самог 

комплекса углавном виљушкарима. При унутрашњем транспорту потребно је 
водити рачуна како не би дошло до акцидентне ситуације. У том смислу, у циљу 
смањења ризика по безбедност и здравље радник на виљушкару мора бити 
упознат са врстом отпада који превози и основним мерама при поступању у 
случају удеса и мора примењивати мере личне заштите. Радник који обавља 
превоз опасног отпада виљушкаром мора бити обучен за рад на виљушкару и 
мора се подвргавати периодичним лекарским прегледима. Такође, виљушкари 
којим се превози опасан отпад морају бити на електрични погон. 

 

 
Слика 2: Транспорт опасног отпада до места за третман или одлагање отпада 

 
Транспорт опасног отпада од места где је привремено складиштен до 

места за третман или одлагање отпада може се обављати свим видовима 
транспорта и обављају га превозници отпада који морају поседовати дозволе за 
превоз опасног отпада, односно опасних материја. 
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Слика 3: Транспорт прописно упакованог и обележеног опасног отпада 

 
Транспорт опасног отпада се одвија у складу са захтевима посебних 

прописа о транспорту опасних материја: 
•  АДР у друмском саобраћају (European Agreement on the International Road 

Transport of Hazardous Goods) 
•  РИД у железничком саобраћају (Regulation for International Transport of 

Hazardous Goods) 
•  ИМГД у поморском саобраћају (International Maritime Dangereous Goods 

Code/Transport by Sea) 
•  ИАТА ДГР у ваздушном саобраћају (IATA regulations on the Transport of 

Hazardous Goods/Air Transport) 
Закон о управљању отпадом предвиђа да превозник опасног отпада мора 

имати  пратећу  документацију о  отпаду  који  транспортује: Извештај о 
испитивању отпада и Документ о кретању отпада. 

Извештај о испитивању отпада се добија након карактеризације отпада 
(утврђивања физичко - хемијских, хемијских и биолошких особина и састава 
отпада и утврђивања да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних 
карактеристика). 

Документ о кретању опасног отпада је једна од почетних информација 
при транспорту и садржи: 

•   Део А: Податке о отпаду 
•   Део Б: Податке о произвођачу/власнику опасног отпада 
•   Део Ц: Податке о транспорту опасног отпада 
•   Део Д: Податке о примаоцу опасног отпада 

Транспорт   опасног   отпада   на   први   поглед   представља   транспорт 
класичне робе, али за транспорт опасног отпада, као врсте опасних материја, 
постоје строго прописана правила. Међународни прописи о транспорту опасних 
материја се мењају сваке две године. 

 
3.  ОПАСНОСТИ ОД НАСТУПАЊА ПОСЛЕДИЦА 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 
Опасност од наступања последица у транспорту опасног отпада због 

непримењивања прописаних законских мера и прописа класификована је у три 
категорије: 



ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 3,  АПРИЛ 2012. 

28 

 

 

 

1) опасност I категорије је опасност по живот лица или загађење животне 
средине с последицама чије је отклањање дуготрајно и скупо; 

2) опасност II категорије је опасност од наношења тешке телесне повреде 
лицу или знатног загађења животне средине и од загађења животне средине на 
већем простору; 

3) опасност III категорије је опасност од наношење лаке телесне повреде 
лицу или незнатног загађења животне средине. 

Учесник у транспорту опасног отпада дужан је да лице које прима у 
радни однос на послове у транспорту опасног отпада стручно оспособи за 
обављање послова у транспорту опасног отпада у складу с прописим. 

У систему управљања отпадом, свака фаза система, почев од настанка, 
преко паковања, привременог скалдиштења, транспорта до коначног одлагања 
или третмана носи специфичне ризике по безбедност и здравље. 

Ризици по безбедност и здравље приликом транспорта опасног отпада 
огледају  се  у  наступању  последица  од  акцидентних  ситуација.  Акциденти 
настали при транспорту опасних материја представљају 35% светских удеса [7]. 

Могу се препознати две различите опасности у случају акцидентне 
ситуације: 

- опасност од просипања (цурења) опасног отпада и 
- опасност од паљења опасног отпада. 
У оба случаја последице по безбедност и здравље зависе од опасних 

карактеристика отпада. У ситуацији просипања (цурења) опасног отпада када 
долази до контакта са опасним отпадом и у случају паљења опасног отпада, може 
доћи до опекотина, повреда или тровања због удисања токсичних испарења или 
продуката сагоревања опасног отпада. 

 

 
Слика 4: Акцидентна ситуација – просипање опасног отпада 

 
4.  МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ ПРИЛИКОМ АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 
Како би се спречиле последице акцидентних ситуација приликом 

транспорта опасног отпада, амбалажа за транспорт опасног отпада мора имати 
одобрење (UN code) за интернационални транспорт опасних материја и 
задовољавати следеће критеријуме: 

- да је довољно јака да издржи ударе, утовар, померање са палета или 
изношење из over-pack амбалаже, погодна за ручно или механичко руковање, 
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- да је направљена и затвара се тако да онемогући губитак садржаја током 
припреме за транспорт, транспорта, услед вибрација или промене температуре, 
притиска, влажности ваздуха (нпр. због промене надморске висине), 

- да се затвара према упутству произвођача тако да се онемогући појава 
отпада ван амбалаже. 

Ово правило се примењује како на нову, тако и на поново коришћену и 
репарирану амбалажу. 

 

 
Слика 5: Прописно упакован и обележен опасан отпад при транспорту 

 
Приликом транспорта опасног отпада у друмском саобраћају неопходно 

је да отпад транспортује оператер који има лиценцу за транспорт опасног отпада, 
да отпад прати комплетна транспортна документација, да превозник, возило и 
возач  испуњавају  услове  из  АДР  прописа,  да  у  возилу  постоји  упуство  о 
посебним мерама безбедности у случају акцидентих ситуација и да возило и 
терет буду обележени одговарајућим знацима. 

Опасне материје, јесу материје дефинисане у девет класа које су 
прописане Европским споразумом о међународном превозу опасних материја у 
друмском саобраћају и Међународним правилником о превозу опасних материја 
на железницама и за сваку класу је предвиђен одређени знак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6: Ознаке за обележавање опасног отпада приликом транспорта 
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Превозно средство које врши транспорт опасне материје у друмском и 
железничком саобраћају, по АДР и РИД прописима обавезно мора да буде 
обележено са предње и са задње стране одговарајућим ознакама упозорења. 

Транспорт опасног медицинског отпада мора бити идентификован 
посебном пратећом документацијом у складу са препорукама УН и постојећом 
законском регулативом. 

Транспорт опасног медицинског отпада, разврстаног, упакованог и 
обележеног, врши се специјалним возилима за транспорт медицинског отпада од 
произвођача медицинског отпада до постројења за третман отпада, у складу са 
прописима о управљању отпадом и прописима о транспорту опасних материја. 

Возила за транспорт опасног медицинског отпада морају редовно да се 
чисте и дезинфикују. 

 

 
Слика 7: Прописно обележено возило за транспорт опасног медицинског отпада 

 
Превозна средства која врше превоз опасних материја морају да буду 

технички исправна, конструисана, израђена, опремљена и обележена у складу са 
прописаним стандардима. Опасне материје могу  само  да  превозе и  са  њима 
рукују лица која су за то стручно оспособљена. Особа која се бави превозом и 
руковањем опасних материја после стручног оспособљавања добија дозволу да 
може да се бави поменутим пословима на пет година, после чега иде на поновну 
проверу знања и дозвола му се продужава на исти период. 

У циљу смањења ризика по безбедност и здравље и очувања животне 
средине и правилног реаговања у акцидентним ситуацијама, прописано је да 
сваку опасну материју, а тиме и опасан отпад приликом транаспорта прати 
Безбедносни лист (Safety data sheet) који је усклађен са европским прописима. 

Безбедносни лист је документ који пружа информације о карактери- 
стикама опасне материје и опасностима које проистичу из својстава опасне 
материје, као и са њима повезаним ризицима по здравље људи и животну 
средину. Подаци садржани у безбедносном листу пружају информације 
неопходне за смањење ризика по безбедност и здравље на раду, заштита животне 
средине, безбедност људи и заштита од акцидената, безбедан транспорт опасних 
материја, безбедно руковање опасним материјама и др. 

Безбедносни лист је стандардизован документ са тачно дефинисаним 
поглављима и подацима које мора да садржи: 

Поглавље 1. Идентификација препарата и компаније: Садржи 
податке о називу опасног отпада и власнику опасног отпада; 

Поглавље 2. Идентификација опасности: Садржи податке о опасним 
карактеристикама   опасног   отпада:   запаљивост,   корозивност,   реактивност, 
токсичност, експлозивност;   
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Поглавље 3. Састав/информације о састојцима: Садржи податке 
о хемијском саставу опасног отпада; 

Поглавље  4.  Мере  прве  помоћи:  Садржи  опште  мере  прве 
помоћи, мере прве помоћи у случају удисања, додира са кожом, додиром 
са очима и гутања, напомене за лекара; 

 
Табела 1: Поглавље 4. Безбедносног листа – мере прве помоћи 

 

4. МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 
Удисање Померите изложене особе на свеж ваздух. Држати особу у топлом и у 

стању мировања. Уколико не дише, уколико је дисање неправилно 
или уколико дође до застоја у дисању, пружите вештачко дисање или 
кисеоник од стране стручног особља. Може бити опасно по особу која 
пружа вештачко дисање путем уста-на-уста. Уколико непожељни 
ефекти на здравље потрају или се погоршају, потражите медицинску 
помоћ. Уколико је без свести, ставите у положај за опоравак и хитно 
доведите медицинску помоћ. Одржавајте отворену циркулацију 
ваздуха. Олабавите тесне делове одеће као што су крагна, кравата, 
каиш или трака око појаса. 

Гутање Уколико непожељни ефекти на здравље потрају или се погоршају, 
потражите медицинску помоћ. Оперите са сапуном за дезинфекцију и 
прекрите контаминирану кожу антибактеријском кремом. Померите 
изложене особе на свеж ваздух. Држати особу у топлом и у стању 
мировања. Уколико је материјал прогутан а изложена особа је свесна, 
дајте јој да пије мале количине воде. Престаните уколико изложена 
особа осећа мучнину јер повраћање може деловати штетно. Не 
изазивајте повраћање уколико медицинско особље то не захтева. 
Уколико  дође  до  повраћања,  главу  треба  држати  ниско  да 
исповраћани садржај не би доспео у плућа. Никада ништа не давати 
путем уста особи која је без свести. Уколико је без свести, ставите у 
положај за опоравак и хитно доведите медицинску помоћ. Одржавајте 
отворену циркулацију ваздуха. Олабавите тесне делове одеће као што 
су  крагна,  кравата,  каиш  или  трака  око  појаса.  Уклоните  зубне 
протезе, уколико их има. 

Додир са кожом Темељно оперите кожу сапуном и водом или користите средства за 
чисћење коже. 
Скините контаминирану одећу и ципеле. Потражите медицинску 
помоћ уколико се појаве симптоми. Оперите одећу пре поновне 
употребе. Темељно очистите ципеле пре поновне употребе. 

Додир са очима Одмах исперите очи са доста воде, дижући повремено горње и доње 
очне капке. 
Проверити да ли има контактних сочива и одстранити их. Наставите 
да испирате током најмање 10 минута. Потражите медицинску помоћ. 

Заштита особа 
које пружају прву 
помоћ 

Не  предузимати  ништа  што  може  угрозити  особље  или  особе  без 
одговарајуће обуке. Може бити опасно по особу која пружа вештачко 
дисање путем уста-на-уста. 

Напомена за 
лекара 

Нема  специфичног  третмана.  Третирајте  симптоме  када  се  јаве. 
Уколико  су  прогутане  или  удахнуте  велике  количине  материјала, 
одмах контактирајте специјалисту за случајеве тровања. 
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Поглавље 5. Мере за сузбијање пожара: Садржи податке о 
средству за гашење пожара, о материјалу који не треба користити за 
гашење пожара и препоруке, специјалне опасности од излагања, опасним 
производима топотног разлагања, специјалној заштитној опреми за 
ватрогасце; 

Поглавље 6. Мере у случају случајног испуштања или 
расипања: Садржи мере личне предострожности, предострожности за 
заштиту животне средине и мере у случају проливања или расипања (за 
мала и за велика проливања); 

Поглавље 7. Руковање и складиштење: Садржи упутства о 
руковању и складиштењу и материјалу за паковање; 

Поглавље  8.  Контрола  излагања/лична  заштита:  Садржи 
податке о границама изложености опасном отпаду, односно хемијсkим 
штетностима, и о хигијенским мерама и мерама личне заштите за 
респираторни систем, кожу и тело, руке и очи, контроли изложености 
окружења; 

 
Табела 2: Поглавље 8. Безбедносног листа – контрола излагања/лична заштита 

 

8. КОНТРОЛА ИЗЛАГАЊА/ЛИЧНА ЗАШТИТА 
 Граничне вредности излагања 
Назив састојка Радне границе изложености 
Carbon dioxide 
 
Oil mist, mineral 

EU OEL (Evropa, 4/2006). Primedbe: Indicative 
Limit value: 5000 ppm 8 sat(i). Limit value: 9000 mg/m³ 8 sat(i). 
ACGIH TLV (Sjedinjene Američke Države). 
STEL: 10 mg/m³ 
TW A: 5 mg/m³ 

Препоручене процедуре 
надгледања 

Уколико  овај  производ  садржи  састојке  за  које  постоји 
граница изложености, може се захтевати лични, радни, 
атмосферски или биолошки надзор ради утврђивања 
ефикасности вентилације или других мера контроле и/или 
неопходности употребе опреме за заштиту дисајних органа. 
Треба се позвати на Европски Стандард ЕН 689 за методе о 
процени изложености хемијским супстанцама путем удисања, 
и  националним  смерницама  за  методе  о  увтрђивању 
опасности супсанце. 

Контроле изложености 
Контроле изложености 
на раду 

Користите  само  уз  одговарајућу  вентилацију.   Уколико  се 
приликом употребе стварају прашина, дим, гас, испарења или 
магла, користите затворене просторе уз локалну издувну 
вентилацију или друге мере предострожности како би 
изложеност  радника  била  испод  препоручених  или 
дозвољених граница.  Техничка контрола је потребна за 
држање концентрације гаса, паре или прашине испод доње 
границе екплозивности.  Користите опрему за вентилацију 
отпорну на експозију. 
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Хигијенске мере Опрати темељно руке, подлактице и лице након руковања са 
хемикалијама, а пре јела, пушења, употребе тоалета и на крају 
радног дана.  За одстрањивање потенцијално контаминиране 
одеће користите одговарајуће технике.  Опрати 
контаминирану одећу пре поновне употребе.  Обезбедите да 
туш за испирање очију и безбедносни тушеви буду у близини 
радне зоне. 

Респираторна заштита Уколико процена опасности то налаже, правилно користити 
погодан прибор за дисање који пречишћава ваздух или има 
довод ваздуха и који је у складу са одобреним стандардом. 
Избор прибора за дисање мора бити заснован на познатим или 
предвиђеним нивоима изложености, опасностима од 
производа и границама унутар којих изабрани прибор може 
безбедно функционисати.  Препоручено: филтер за органска 
испарења (Тип А) и честице 

Заштита за руке Непробојне, хемијски отпорне рукавице које су у складу са 
одобреним стандардом морају стално да се носе приликом 
руковања са хемикалијама уколико процена опасности укаже 
да је то неопходно.  >8 часови (време продирања): Рукавице 
од нитрила. 

Заштита за очи Користити заштитне наочаре које су у складу са одобреним 
стандардом уколико процена опасности укаже да је то 
неопходно, ради заштите од прскања течности, магле или 
прашине.  Препоручено: заштитне наочаре које имају и 
штитнике са стране. 

Заштита за кожу Лична заштитна одећа за тело треба да буде изабрана на бази 
задатка који ће се извршавати и ризика који су укључени, и 
треба да буде одобрена од стране стручњака пре руковања 
производом. 

Контроле изложености 
окружења 

Треба проверити емисију из вентилације или радне опреме за 
обраду, ради утврђивања да ли су у складу са захтевима 
законских  прописа  о  заштити  окружења.   У  неким 
случајевима  уређаји  за  прање  гаса,  филтери  или  техничке 
модификације   опреме   за   обраду   биће   неопходни   ради 
смањења емисије до прихватљивих нивоа. 

Поглавље 9. Физичка и хемијска својства: Садржи податке о 
физичком стању, мирису, боји, тачки паљења, густини, граници експло- 
зивности и растворљивости, pH вредности; 

Поглавље 10. Стабилност и реактивност: Садржи податке о 
хемијској стабилности, могућности од опасних реакција, условима које 
треба избегавати, материјалима које треба избегавати, опасним 
производима разлагања; 

Поглавље 11. Токсиколошке информације: Садржи податке о 
токсичности: апсорпцији, дистрибуцији, метаболизму, елиминацији и 
могућем акутном дејству на здрављe и могућем хроничном дејству на 
здравље, мутагености, репродуктивној токсичности и симптомима преко- 
мерне изложености; 



ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 3,  АПРИЛ 2012. 

34 

 

 

 

Поглавље 12. Еколошке информације: Садржи податке о 
биолошкој разградивости, полуживоту у води, фотолизи; 

Поглавље   13.   Поступање   са   отпадом:   Садржи   упутство   о 
методама одлагања и поступању са отпадом; 

Поглавље 14. Транспортне информације: Садржи информације о 
УН броју, класи, амбалажној групи, етикети и додатне информације; 

 
Табела 3: Поглавље 14. Безбедносног листа – транспортне информације 

 
 

14. ТРАНСПОРТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Међународни транспортни прописи 
Регулативне 
информације 

UN број Правилан назив 
испоруке 

Класа PG* Етикета Додатне 
информације 

ADR/RID 
Класа 

UN1950 AEROSOLS 2 -  

  

Ograničena količin 
LQ2 
 
CEFIC Tremkarta 

a 

20G5F 
IMDG Klasa UN1950 AEROSOLS 2.1 -  

 

Emergency schedules 
(EmS) F-D, S-U 

IATA Класа UN1950 Aerosols, 
flammable 

2.1 -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passenger and Cargo 
Aircraft Quantity 
limitation: 
75 kg Packaging 
instructions: 203 
Cargo Aircraft Only 
Quantity limitation: 
150 kg Packaging 
instructions: 203 
Limited Quantities - 
Passenger Aircraft 
Quantity limitation: 
30 kg Packaging 
instructions: Y203 

PG* : Амбалажна група 
 

Поглавље 15. Регулативне информације: Садржи информације, 
усклађене са прописима ЕУ, о симболима опасности, о ризицима и о 
безбедности; 

Поглавље 16. Остале информације: Садржи информације које 
нису наведене у претходним поглављима, а од важности су за безбедност 
при транспорту. 
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Основно правило приликом наступања акцидентне ситуације при 
транспорту опасног отпада, који се понаша као опасна материја је, пре него што 
уследи било каква реакција у циљу смањења последица, прочитати одређена 
поглавља Безбедносног листа. У њима су садржане све важне информације за 
реаговање, јер   неправилним реаговањем последице по безбедност и здравље 
могу бити трагичне. На пример, у случају паљења опасног отпада треба знати да 
ли се опасан отпад сме гасити водом (Поглавље 5), јер уколико материја реагује 
са водом може доћи до бурне реакције чије последице могу бити катастрофалне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8: Безбедносни лист 
 

5.  ЗАКЉУЧАК 
Транспорт робе уопште, без обзира о којој врсти транспорта говоримо, 

друмски, железнички, водени или ваздушни представља делатност повећаног 
ризика по безбедност и здравље. Због тога, када размaтрамо транспорт опасног 
отпада, морамо препознати да се због карактеристика опасног отпада овај ризик 
значајно увећава. Због тога је неопходно придржавати се свих прописаних 
безбедносних мера приликом транспорта, као и превентивних мера и мера личне 
заштите  како  би  се  умањиле  последице  евентуалних  акцидентних  ситуација 
приликом транспорта опасног отпада по безбедност и здравље. 
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МАНИПУЛАЦИЈА ОПАСНИМ ОТПАДОМ И 
БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ 

 
Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ овог предавања је упознавање студената струковних студија из предмета 

Енергија и околина са карактеристикама опасног отпада, као категоријом чврстог отпада, 
а  такође  и  са  опасностима  и  штетностима  по  здравље  и  безбедном  паковању  и 
означавању опасног отпада, као и са превентивним мерама које се предузимају приликом 
рада са опасним отпадом. 

Кључне  речи:  Опасан  отпад,  паковање,  означавање,  опасности,  штетности, 
заштита. 

 
WORK SAFETY IN LABELING, PACKAGING AND STORAGE 

HAZARDOUS WASTE 
 

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of this lecture is to introduce students with characteristics of hazardous waste, 

as a solid waste category, and also with the dangers and harmful effects to health and safety 
in packaging and labeling of hazardous waste, as well as protective measures to be taken when 
working with hazardous waste. 

Key words: Hazardous waste,packing, labeling,  risk, hazard, protection. 
 

1.  УВОД 
Опасан отпад својим карактеристикама угрожава здравље свих живих 

бића. Због тога је неопходно упознати се са карактеристикама опасног отпада, 
понашањем у природи, процесима који га генеришу, а такође и пратити га од 
тренутка настанка, преко сакупљања, паковања, означавања и привременог 
складиштења, транспорта, прераде до коначног одлагања. 

У овом раду разматрају су карактеристике и дејство опасног отпада на 
људски организам, као и утицај на безбедност и здравље запослених који раде на 
паковању,  означавању  и  складиштењу  опасног  отпада.  Такође  су  дате  мере 
заштите ради смањења ризика по безбедност и здравље при раду са опасним 
отпадом. 

 
2.  ОПАСАН ОТПАД 
Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у 

току обављања производне, услужне или друге делатности, предмети искључени 
из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта 
произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и морају се одбацити. 
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Опасан   отпад   настаје   као   резултат   људске   делатности   у   разним 
одластима. Најзначајнији генератори опасног отпада су: 

- Индустрија (индустријски опасан отпад); 
- Свакодневни живот (опасан отпад из домаћинстава); 
- Здравство (медицински опасан отпад); 
- Комерцијални сектор (опасан отпад из комерцијалног сектора). 

 
2.1. Индустријски опасан отпад 
Индустрија је најзначајнији генератор опасног отпада, од којих се неке 

гране индустрије посебно издвајају: 
- петрохемијска индустрија  (тешки  метали,  феноли,  киселине,  базе  и 
органска једињења); 

- метална  индустрија  (тешки  метали,  флуориди,  цијаниди,  киселине, 
алкалије, растварачи, феноли); 

- индустрија коже (тешки метали, сулфиди), 
- индустрија боја и лакова, 
- гумарска индустрија, 
- индустрија пластике итд. 

 

 
Слика 1: Индустријски опасан отпад 

 
2.2. Опасан отпад из домаћинства 
У   опасни отпад из домаћинстава (Household Hazardous Waste) спада 

велики број остатака производа који се користе у домаћинствима. Ту спадају: 
- Средства за чишћење (средства за полирање намештаја, средства за 

чишћење рерни, средства за чишћење санитарија, варикина, амонијак, средства 
за чишћење цевовода); 

- Производи за унапређење становања (боје, лакови, разређивачи боја, 
скидачи боја, лепкови итд); 

- Хемијска заштитна средства (пестициди, инсектициди, фунгициди, 
средства против мишева и пацова, средства за заштиту кућних љубимаца, 
овратници против бува, нафталин, дезинфекциона средства, средства за заштиту 
дрвета); 
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- Аутомобилски производи (бензин, моторно уље, антифриз, средство за 
прање ветробранског стакла, воскови за полирање аутомобила, оловне батерије, 
кочиона течност, трансмисиона течност); 

- Остало (батерије, козметички препарати, средства за чишћење обуће, 
лекови, средства за чишћење базена, термометри). 

 
2.4. Медицински опасан отпад 
Медицински опасни отпад је посебна врста опасног отпада, јер својим 

особинама (инфективност, запаљивост, радиоактивност) може изузетно угрозити 
здравље људи и квалитет животне средине у случајевима када се нерегуларно са 
њим поступа. 

Највећи генератори медицинског опасног отпада су болнице, затим су то 
домови здравља, зубарске ординације, ветеринарске станице, истраживачке 
лабораторије, заводи за донацију крви, погребни заводи и други. 

 
Слика 2: Токови медицинског отпада 

 
2.3. Опасан отпад из комерцијалног сектора 
Опасан отпад из комерцијалног сектора подразумева остатке производа 

који се користе за обављање комерцијалних делатности, ту спадају: мастило из 
штампарија, тонер касете, растварачи из радњи за хемијско чишћење, средства за 
чишћење, уља из аутомеханичарских радњи... 

 
3.  ОСОБИНЕ ОПАСНОГ ОТПАДА 
Када је опасан отпад препознат као категорија чврстог отпада, било је 

потребно дефинисати које су то карактеристике које отпад чине опасним. Данас 
постоји  више  дефиниција  опасног  отпада  које  за  основу  углавном  имају 
карактеристике опасног отпада. 

При конкретном дефинисању опасног отпада, према ЕПА класификацији 
(Агенција за  заштиту животне средине –  Environmental Protection Agency), у 
циљу његове класификације утврђена су четири основна критеријума, која у исто 
време представљају основне карактеристике опасног отпада: 

• токсичност, 
• запаљивост, 
• реактивност и 
• корозивност. 
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Према   неким   изворима   наводи   се   и   пети   критеријум,   а   то   је 
експлозивност. 

Агенција ЕПА третира као опасан отпад сав отпад, као и амбалажу и 
друге материјале који су били у додиру са отпадом, који се: 

- Налазе на ЕПА каталогу за опасан отпад, 
- Садрже барем једну од главних карактеристика које дефинишу опасан 

отпад.  
 
Токсичност је карактеристика опасног отпада која може бити изражена 

на  различите начине и  у  различитом степену. Токсичност се  разликује и  по 
начину дејства на поједине организме (или органе), тако да је теже запазити. 

Запаљивост је карактеристика опасног отпада, а број супстанци које 
имају својство запаљивости далеко је већи од оних са карактеристиком 
експлозивности. 

Запаљивост је карактеристика која се, према ЕПА, појављује код течног 
отпада,  када  садржи  испод  24%  алкохола;  код  чврстог  отпада  који  под 
нормалним условима може изазвати пожар путем трења, абсорпције влаге, или 
спонтаних хемијских промена; код отпада који се јавља као запаљиви 
компресовани гас дефинисан другим уредбама; код отпада који као оксидатор 
показује запаљивост. 

Реактивност је карактеристика која се увек везује уз опасан отпад и која 
се дефинише као особина отпада да, услед нестабилности, доведе до међусобне 
реакције   компонената  које   су   присутне   и   добијања   једињења   са   новим 
својствима, или до ослобађања топлоте или енергије, а самим тим и до појаве 
експлозије, пламена или токсичних супстанци итд. у некој од фаза у циклусу 
третирања опасног отпада. 

Корозивност је својство опасног отпада које се дефинише преко pH 
вредности и карактерише својство опасног отпада да реагује са другим 
компонентама опасног отпада уз ослобађање нове опасне компоненте. Овде 
спадају све изразито јаке и киселе алкалне хемикалије које су способне да врше 
корозију, односно да нагризају метал. 

Експлозивност представља особину опасног отпада да се под одређеним 
условима разлаже уз ослобађање знатних количина енергије и великих количина 
продуката разградње, при чему експлозија може да буде праћена и појавом 
пламена. У оваквим случајевима највећу опасност представља механичко и 
топлотно дејство експлозивних супстанци, иако не треба занемарити ни 
могућност токсичног дејства саме материје која експлодира, као ни продуката 
њене разградње. 

 
4.  ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ОПАСНОГ ОТПАДА 
Изложеност опасном отпаду приликом паковања, озвачавања и 

складиштења повећава ризик по безбедност и здравље. Питање је само да ли је 
при том изложеност таква да може проузроковати последице штетне по здравље, 
узроковати повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом. 
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Веома је важно упознати се са карактеристикама опасног отпада да којим 
се ради, како би се предузеле превентивне мере и тиме смањио ризик по 
безбедност и здравље. 

Фактори који утичу на испољавање штетних ефеката при раду са опасним 
отпадом су следећи: 

    Физичко-хемијска својства отпада; 
    Концентрација хемијске материје у ваздуху; 
    Дужина излагања опасном отпаду; 
    Тежина рада - темпо дисања; 
    Средства личне заштите и 
    Опште стање организма. 

 

Последице које узрокују опасне материје из отпада могу бити акутне и 
хроничне. 

Акутне последице настају као последица краткотрајне изложености (нпр. 
опекотине узроковане корозивним материјама, удисање токсичних гасова, 
иритација очију) и обично су одмах видљиве. 

Хроничне  последице настају након дуготрајне изложености која је често 
слабог интензитета и може се манифествовати тек након много година. Такве 
последице је тешко предвидети и тешко је утврдити њихов узрок, јер се не 
испољавају одмах након изложености опасном отпаду. 

 
4.1. Опасности и штетности електронског отпада 
Опасност и штетност електронског отпада огледа се у токсичности 

његових делова који представљају велику опасност за здравље људи. Од бројних 
соматских поремећаја највећи значај имају оштећења бубрега, респираторног и 
неуролошког система и имунолошког система.У доказане канцерогене, који 
изазивају малигнитете код људи, спада и шест метала: арсен, берилијум, хром, 
кадмијум, манган и никл. 

Кадмијум је елемент велике токсичности (неколико пута веће од арсена). 
Има канцерогено дејство, оштећује бубреге, изазива анемију и болести костију. 
Можемо га наћи у разним чиповима, а такође је и стабилизатор за пластику. 

Олово узрокује оштећење централног и периферног нервног система, 
кардиоваскуларног система, бубрега и репродуктивних органа. Налази се у 
мониторима (1,3 - 4 kg по монитору) и штампаним плочама. 

Жива може узроковати оштећења разних органа укључујући мозак и 
бубреге, као и фетус. Има је у сензорима, релејима, термостатима, мобилним 
уређајима, батеријама и ЛЦД екранима. 

Фосфор је веома отрован и након доласка у додир са њим би хитно 
требали потражити лекарску помоћ. Користи се као премаз на ЦРТ мониторима 
ради боље резолуције слике. 

Тонери су класификовани као канцерогени, а уносе се у организам 
удисањем, при чему долази до иритације дисајних путева. Главни састојак црног 
тонера је пигмент. 
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Хексовалентни хром  се  лако  апсорбује  и  може  узроковати оштећења 
ДНК, а користи се у заштити од корозије и као украс или учвршћивач кућишта 
рачунара. 

Врло кратка изложеност баријуму узрокује слабљење мишића, оштећење 
срца, јетре и слезине. Користи се у ЦРТ мониторима да би заштитио кориснике 
од зрачења. 

Берилијум је канцероген и узрокује рак плућа, а користи се у матичним 
плочама јер је лак и тврд метал. 

 
4.2. Опасности и штетности медицинског отпада 
Медицински опасан отпад представља потенцијални ризик по безбедност 

и здравље, а најзначајније опасности су инфекција, повређивање, тровање, 
озрачивање. 

Светска здравствена организација констатује да је 2000. године у свету 
због  контакта  са  коришћеним  иглама  и  шприцевима  забалежено  21  милион 
случајева инфекција Хепатитисом Бе, 2 милиона Хепатитиса Це и 250 хиљада 
ХИВ инфекција [8]. 

Подаци Градског завода за заштиту здравља у Београду показују да 
здравствени радници и сарадници 5 пута чешће оболевају од Хепатитиса Бе него 
општа популација. Инфекцијама су најизложенији помоћно особље, медицинске 
сестре, спремачице и лаборанти [9]. 

Ризици и последице небезбедног руковања опасним медицинским 
инфективним отпадом су су огромни: данас се у литератури помиње најмање 30 
микроорганизама или болести који су последица неправилног руковања 
медицинским опасним отпадом. 

 
5.  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ РАДИ СМАЊЕЊА РИЗИКА 
Мере заштите ради смањења ризика по безбедност и здравље при 

паковању и означавању опасног отпада обухватају и карактеризацију отпада. 
Карактеризација отпада је поступак испитивања којим се утврђују физичко - 
хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли 
отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика. 

Свака запослена особа која ради са опасним отпадом, мора бити добро 
обучена да правилно ради са њим како би се смањила могућност повређивања 
или угрожавања здравља. 

Обавеза произвођача опасног отпада је да опасан отпад пакује у 
прописаној и за то одређеној амбалажи и да на паковању-амбалажи на јасан и 
видљив начин означи опасност коју отпад може нанети. 

Складиштење опасног отпада се врши на начин којим се обезбеђује 
најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи. Опасан отпад се 
складишти   у   резервоарима,   контејнерима   и   другим   посудама   у   оквиру 
складишта, на начин који обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном 
опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта 
итд. Складиште мора бити ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним 
лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором. 
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Слика 3: Складиштење опасног отпада 

 
Према Правилнику о начину складиштења, паковања и обележавања 

опасног отпада, налепница којом се обележава упакован опасан отпад садржи 
следеће  податке:  1)  упозорење:  ОПАСАН  ОТПАД  на  српском  и  енглеском 
језику; 2) индексни број и назив отпада из Каталога отпада; 3) Y ознаку према 
Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи 
или активности којом се стварају (Y листа); 4) C ознаку према Листи компоненти 
отпада који га чине опасним (Ц листа); 5) Н ознаку према Листи карактеристика 
отпада које га чине опасним (Х листа); 6) податке о власнику отпада који је 
паковао отпад, датум паковања, име и презиме квалификованог лица одговорног 
за стручни рад; 7) физичко својство отпада из Извештаја о испитивању отпада; 8) 
количина садржана у паковању, а ако је групно паковање, онда и количина за 
сваки појединачни пакет; 9) НАПОМЕНА: остали подаци које су битни при 
руковању опасним отпадом, а тичу се начина руковања наведеним отпадом којим 
се обезбеђује најмањи ризик и безбедност од загађења, опасности и негативних 
утицаја на живот и здравље људи и животне средине и у зависности од намене 
отпада. 

 
Слика 4: Означавање опасног отпада (ЕПА) 

 
Декларација мора да садржи упуство за руковање отпадом, упуство за 

поступање у случају просипања, или оштећења оригиналног паковања, прва 
помоћ, кога обавестити о акциденту. 

Приликом   паковања   опасног   отпада   мора   се   примањевати   лична 
заштитна опрема (заштитне рукавице, заштитна одела, заштитне маске, наочаре 
итд). 

Као једна од превентивних мера за смањење ризика по безбедност и 
здравље јесу периодични лекарски прегледи којима се подвргавају запослени 
који раде са опасним отпадом, као би се на време откриле хроничне последице 
које настају због изложености опасним материјама из отпада. 
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6.  ЗАКЉУЧАК 
Количина чврстог отпада,  а самим тим и опасног отпада генерише у све 

већем обиму из године у годину, а развој технологије утиче на то да се поред 
количине опасног отпада повећава и његова разноврсност. 

Карактеристике отпада које га чине опасним представљају велики ризик 
по безбедност и здравље свих људи, а нарочито запослених који рукују опасним 
отпадом, па је због тога неопходно спроводити све мере заштите и придржавати 
се  законске  регулативе  која  прописује  правила  при  паковању  и  означавању 
опасног отпада. 
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ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РУЧНОМ 
РУКОВАЊУ ТЕРЕТОМ 

 
Бобан Цветановић,Милош Ристић,ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Овај рад има циљ да студентима струковних студија укаже на опасности и ризике 

при ручном претовару терета и да препоручи мере заштите како би се ублажили негативни 
ефекти таквог руковања теретом. У раду се указује и на улогу послодаваца, од којих  се 
тражи да спроводе процене ризика и предузму мере како би заштитили раднике од ризика 
мануалног руковања. 

Кључне речи: ручни претовар терета, ризик, заштита 
 

DANGERS AND PROTECTION MEASURES IN MANUAL HANDLING 
 

АIMS AND OUTCOMES 
This paper aims at drawing professional studies students' attention to dangers and risks 

occuring at manual cargo reloading and recommends protective measures in order to mitigate 
negative effecs of handling a cargo in such a way. The paper indicates the role of employers, 
who are expected to conduct the risk assessment and undertake the necessary measures in order 
to protect the workers from manual handling risks 

Кеy wоrds: manual handling, risk, protection 
 

1.  УВОД 
Ручно или мануелно руковање материјалом обухвата све послове који 

захтевају да радник диже/спушта, гура, вуче, држи или носи било који предмет 
или материjал (слика 1). Према Правилнику [1] ручно преношење терета 
представља  свако  преношење  или  придржавање  терета  масе  веће  од  три 
килограма  од  стране  једног  или  више  запослених,  укључујући  подизање, 
спуштање, гурање, вучење, ношење или померање терета при којем, услед 
његових карактеристика или неповољних ергономских услова, нарочито постоји 
ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба запослених. 

Мануално руковање се одвија у готово свим радним окружењима 
(фабрике, складишта, градилишта, фарме, болнице, уреди, и сл.) те може 
укључивати дизање кутија на линији за паковање, руковање грађевинским 
материјалима, гурање колица, руковање пацијентима у болници, чишћење итд. 

Фактори   који   повећавају   ризик   повреде   укључују   терете   који   су 
претешки, превелики, тешки за хватање или нестабилни, пренапоран радни 
задатак, или такав који укључује неуобичајене положаје или покрете и радно 
окружење којем недостаје довољно простора, клизави, неравни или нестабилни 
подови, екстремне температуре и лоше осветљење [2]. 
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Слика 1: Ручни претовар терета 

 
Према Четвртој европској анкети о условима рада (Fоurth Еuropean 

Wоrking Cоnditions Survey – 4th ЕWCS, 2005) [3], спроведеној у ЕУ-27, 35% свих 
радника изложено је ризику ношења или помицања тешких терета најмање 
четвртину њиховог радног времена. Највиши нивои изложености установљени су 
код радника у пољопривреди (чак 68% радника), грађевинарству (64%), 
радницима у производном и рударском сектору (42%), радницима у транспорту и 
комуникацијама (35%) итд. Према овој анкети, од свих добних група, 
најизложенији су млади радници. Према Водичу за мануелно руковање [4] чак 
43% свих изгубљених дана је због повреда и болести које настају при мануелном 
руковању. 

У раду ће се указати на опасности и негативне здравствене учинке ручног 
претовара као и на препоруке за безбедан рад при оваквом манипулисању 
теретом. 

 
2.  ЗАКОНСКА И НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА 
На међународном нивоу примењује се стандард ИСО 11228 Ергономија- 

Ручно руковање (Еrgonomics-Маnual handling) [5]. Стандард се састоји из три 
дела: Део 1: Дизање и ношење, Део 2: Гурање и вучење и Део 3: Руковање малим 
теретом великом фреквенцијом (Part 1: Lifting and carrying, Part 2: Pushing and 
pulling, Part 3: Handling of lowloads of high frequency). 

У Европској унији законска основа која прописује минималне захтеве за 
заштиту  радника  од  опасности  при  ручном  руковању  теретом  је  Директива 
90/269/ЕЕЗ (Directive 90/269/ЕЕC – manual handling of loads), од 29. маја 1990. о 
минимуму здравствених и сигурносних захтева за заштиту радника од опасности 
при ручном руковању теретом, посебно у случајевима где постоји ризик озледе 
леђа код радника. Директива поставља следеће опште обавезе пред послодавце: 
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•  избегавање потребе за мануалним руковањем теретима; 
•  предузимање  потребних  организационих  мера  како  би  се  смањио 
ризик, уколико се мануално руковање не може избећи; 

•  осигурање да радници добију адекватне информације о тежини терета, 
средишту гравитације, или тежој страни када је пакет неравномерно 
оптерећен; 

• пружање одговарајуће обуке и прецизне информације о исправном 
руковању теретима. 

 

Што  се  тиче  Републике  Србије,  на  основу  Закона  о  безбедности  и 
здравља на раду Републике Србије, у 2009. је донет Правилник о превентивним 
мерама  за  безбедан  и  здрав  рад  при  ручном  преношењу  терета  (Службени 
гласник  РС  106/09)  [1].  Према  овом  правилнику,  послодавац  је  дужан  да 
предузме   одговарајуће   организационе   мере   или   да   користи   одговарајућа 
средства, а нарочито опрему за рад на механизовани погон да би избегао ручно 
преношење терета. Такође је дужан да, где није могуће избећи ручно преношење 
терета,   предузме   одговарајуће   организационе   мере,   користи   одговарајућа 
средства или да обезбеди запосленима коришћење таквих средстава са циљем да 
се отклони или смањи ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба 
који настаје при том ручном преношењу терета. 

 
3.  НЕГАТИВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УЧИНЦИ РУЧНОГ 

ПРЕТОВАРА 
Мануално руковање  може  резултирати умором,  те  довести  до  озледа 

леђа, врата, рамена, руку или других делова тела. До ових повреда може доћи 
неисправном техником подизања терета, преоптерећењем или пак ношењем 
терета  на  велике  удаљености.  Да  се  та  опасност  избегне,  терети  се  морају 
подизати,  преносити  и  одлагати  само  утврђеном  техником  и  у  границама 
допуштених тежина. 

Две групе повреда могу бити последица мануелног руковања [2]: 
1. Акутне трауме као што су посекотине, контузије, фрактуре, итд., услед 

изненадних, неочекиваних догађаја као што су несреће; 
2. Кумулативни поремећаји – постепена оштећења мишићно-коштаног 

састава тела (мишићи, тетиве, лигаменти, кости, зглобови, крвни судови и нерви) 
као последица репетитивног мануалног руковања. 

Кумулативне повреде или поремећаји имају више фаза [4]: 
• фаза 1: блага нелагодност, присутна док радник ради, али нестаје када 

не ради. Не утиче на перформансе рада или свакодневних задатака. Ова фаза је 
потпуно реверзибилна – нема последица по здравље. 

• фаза 2: бол је присутна и док радник ради, а и касније када не ради. 
Почиње да утиче на свакодневне послове. Радник понекад узима лекове против 
болова. И ова фаза је реверзибилна. 

• фаза 3: бол је присутна све време. Радник тражи лекарску помоћ при 
чему  постоји  могућност  да  неће  моћи  да  заврши  једноставне  свакодневне 
задатке. Ова фаза није у потпуности реверзибилна. 
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Кумулативне озледе зову се „мишићно-коштани поремећаји“ (МКП) и 
могу се поделити у три групе [2]: 

• Поремећаји врата и горњих екстремитета; 
• Поремећаји доњих екстремитета; 
• Бол у леђима и озледе леђа. 
Бол и повреде у доњем делу леђа везана уз рад   најчешћа су врста 

мишићно-коштаних поремећаја узрокованих мануалним руковањем и на врху је 
листе свих здравствених поремећаја везаних уз рад. Око 25% европских радника 
сматра да њихов рад утиче на њихово здравље у облику боли у леђима. 

Леђа имају 4 природне закривљености (слика 2). 
Мишићи и зглобови у леђима најмање се напрежу у 
усправном положају који подржава природне закри- 
вљености. Ове природне закривљености треба одржавати 
како би се спречили поремећаји у леђима. 

Када  неким  теретом  треба  мануално  руковати, 
треба га држати или њиме руковати што је ближе могуће 
телу. Искривљење, окретање и савијање леђа треба 
избегавати (слика 3). 

 
Слика 2: Природне 
закривљености леђа 

Слика 3: Мануелне операције при којима леђа трпе највеће 
оптерећење 

 
4. ФАКТОРИ РИЗИКА ПРИ  РУЧНОМ ПРЕТОВАРУ 
Постоји неколико фактора који чине мануално руковање опасним, и 

повећавају ризик озледе, а називају се факторима ризика. Ти фактори се везују уз 
4 аспекта мануалног руковања: терет, задатак, окружење и појединац. 

 
4.1. Терет 
Ризик  озледе  леђа  повећава  се   током  дизања,  ношења,  гурања  и 

повлачења терета, ако је терет: 
 

• Претежак 
Не постоји тачна граница тежине за мануално руковање. За већину људи 

терет  од  20  до  25  кг  је  тежак  за  подизање, посебно ако  се  радња  понавља 
неколико  пута  у  једном  сату.  Гурање  или  повлачење  често  намеће  мање 
оптерећење телу него подизање или ношење. 

Према Правилнику [1] послодавац је дужан да, у случају када се ручно 
преношење терета не може избећи, организује обављање послове тако да 
запослени подижу или носе терет чија маса не прелази одговарајућу вредност у 
складу са вредностима у табели 1. 
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Табела 1: Максималне масе терета које запослени смеју да ручно преносе према 
Правилнику [1] 

 

 
Старосна доб запослених Највећа дозвољена маса терета (кг) 

мушкарци жене 
15 до 19 година 35 10 

од 19 до 45 година 50 25 
више од 45 година 40 15 

 
Напомена:  Стандард  ИСО  11228  Део  1:  Дизање  и  спуштање  даје 

препоручене масе терета за дизање са две руке у идеалним условима: 
• 25 кг за 95% мушкараца; 
• 15 кг за 99% жена 
Исти стандард, Део 2: Гурање и вучење, даје и препоручене силе за 

гурање односно вучење са две руке (1кг приближно 10N): 
 

Табела 2: Препоручене силе за гурање и вучење према ИСО 11228 
 

 Препоручена сила за 
90% мушкараца 

Препоручена сила 
за 90% жена 

ГУРАЊЕ: почетно 340N 220N 
ГУРАЊЕ: стално 230N 130N 
ВУЧЕЊЕ: почетно 320N 230N 
ВУЧЕЊЕ: стално 240N 140N 

 
Врло је битно да кумулативне масе терета (производ масе терета и 

учестаности ношења у јединици времена) које запослени подижу и носе не 
прелазе вредности из табеле 3. 

 
Табела 3: Максималне кумулативне масе терета које запослени смеју да ручно преносе 

према Правилнику [1] 
 

Дужина ношења 
[m] 

Учестаност ношења 
[min-1] 

Кумулативна маса 
[kg/min] [kg/h] [kg/8h] 

≤ 1 8 120 7.200 10.000 
> 1 ≤ 2 5 75 4.500 10.000 
> 2 ≤ 4 4 60 3.000 10.000 

> 4 ≤ 10 2 30 1.500 10.000 
> 10 ≤ 20 1 15 750 6.000 
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• Превелик 
Темељно правило за подизање и  ношење је да се терет држи што је 

могуће ближе телу. Како би широки терет примакао близу тела, радник мора 
раширити руке и тако захватити и задржати терет. Мишићи руку не могу 
произвести силу једнако делотворно када су испружени као што могу када су 
руке савијене. Зато се мишићи брже умарају при ношењу великог терета. 

• Тежак за захват 
Терети који су тешки за захват могу имати за последицу да предмет 

исклизне што узрокује изненадан покрет терета. Рукавице обично чине захват 
тежим од голих руку. Ручке на предмету који се носи или друга помагала за 
причвршћење терета смањују оптерећење за радника. Терети с оштрим ивицама 
или опасне материје могу повредити радника, посебно у случају судара. 

• Неизбалансиран, нестабилан, помичан 
Код неизбалансираних предмета тешко је држати средиште гравитације 

терета близу средишта тела. Ово доводи до неједнаког оптерећења мишића и 
умора. Нестабилни или помични терети као што су течности, узрокују неједнако 
оптерећење мишића, а изненадни покрети терета могу довести и до губитка 
равнотеже и пада. 

• Тежак за дохват 
Терети који се могу дохватити једино испружених руку или савијајући 

или искривљујући труп, траже више мишићне силе. Ако се труп савија или 
искривљује током подизања може лако доћи до оштећења кичме. 

 
4.2. Задатак 
Ризик озледе леђа повећава се ако је задатак: 
• Пренапоран 
Задаци могу бити врло захтевни ако се обављају пречесто или предуго с 

недовољним временом одмора и опоравка (нпр. непрекидно дизање или ношење 
на велике удаљености, или делатности код којих брзину рада намеће процес који 
радник не може променити). 

• Укључује неуобичајене положаје или покрете 
Рад  са  савијеним  и/или  закривљеним  трупом,  подигнутим  рукама, 

савијеним вратом и окренутом главом повећава ризик озледе леђа и треба га 
избегавати.  Исто  вреди  и  за  покрете  који  траже  окретање,  искривљење  и 
савијање трупа, пренапрезање руку у дохвату, изненадне покрете и репетитивно 
руковање. 

 
 
 
 

леђа: 

4.3. Окружење 
Следеће карактеристике радног окружења могу повећати ризик озледе 
 
 
• Расположиви простор 
Недостатак простора за извођење мануалног руковања може довести до 

неприкладних положаја тела и опасне неравнотеже терета. 
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• Под 
Руковање теретима на различитим радним нивоима или на подовима који 

су клизави, неравни или нестабилни могу повећати ризик несреће и озледе леђа. 
• Клима 
Физичка клима (температура, влажност и вентилација) може утицати на 

ризик озледе леђа. Врућина чини раднике уморнима, а зној отежава држање 
алата, што опет тражи више снаге. Хладноћа може руке учинити укоченима, 
чиме хватање постаје тешко. 

• Расвета 
Недовољна расвета може повећати ризик несрећа при руковању теретима. 

Она може натерати на рад у незгодним положајима како би радник видео шта 
ради. 

 
 
 
 

леђа: 

4.4. Појединац 
Постоје и неки индивидуални фактори који могу утицати на ризик озледе 
 
 
•  Искуство, оспособљеност и познавање рада; 
•  Доба (ризик поремећаја у доњем делу леђа повећава се с бројем година 
на раду); 

•  Физичке димензије и капацитет (висина, тежина, снага, итд.); 
•  Особни животни стил (пушење, на пример, може повећати ризик 
поремећаја у доњем делу леђа); 

•   Спремност на коришћење личне заштитне опреме. 
 

5.  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИ  РУЧНОМ ПРЕТОВАРУ 
Негативни здравствени учинци мануалног руковања могу се спречити 

настојањем  да  се  елиминишу  или  макар  умање  присутни  фактори  ризика. 
Притом ваља следити следећу хијерархију превентивних мера: 

 
5.1. Техничке мере 
Кад год је могуће треба покушати може ли рад бити пројектован и 

организован на такав начин да се мануално руковање избегне у потпуности или у 
најмању  руку  ограничи.  Ако  се  мануално  руковање  не  може  избећи,  треба 
размотрити могућности аутоматизације, механизације и коришћење опреме за 
дизање и транспорт (нпр. покретне траке, дизалице, виљушкари, вакуумски 
уређаји за дизање, транспортне траке, гравитационе клизнице, подизне плоче, 
аутодизалице, колица…) (слика 4). 

Ваља, међутим, обратити пажњу на то да се притом не стварају нови 
радни ризици (као што су бука или вибрација шаке одн. руке). 
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Слика 4: Помоћна опрема за дизање и транспорт 

 
5.2. Организационе мере 
Организационе или  административне мере  треба  разматрати тек  онда 

када елиминација мануалног руковања није могућа и када техничке мере нису 
делотворне у смањењу ризика укључених у мануелно руковање. Тешке или честе 
мануелне послове треба да  раде више радника или, ако је то могуће, количину 
рада треба смањити или укупно оптерећење поделити на мање делове (слика 5). 

 

 
Слика 5: Подела терета на више радника као превентивна мера 

 
Брзину мануелног руковања не сме одређивати машина, надзорник или 

колеге на послу. Време потребно за извођење мануелног руковања мора бити 
продужено за време које је потребно за одмор или такав рад треба заменити 
другим задацима на начин да мишићи добију времена за опоравак. 

Често коришћени објекат треба да буде на дохват руке у оквиру радног 
подручја, а положај радне површине треба да је такав да је избегнуто савијање 
(слика 6). 
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Слика 6: Препоруке при мануелном претовару 

 
5.3. Заштитна опрема 
Препорука је да радник носи одговарајуће ципеле како би се избегло 

клизање или падање при преношењу терета. Ако је, при раду, потребно носити 
заштитне рукавице треба  имати на уму да се сила држања може доста смањити у 
зависности  од  материјала  од  кога  су  рукавице  направљене  и  колико  пари 
рукавица се одједном носи (један пар топлотно отпорних рукавица или ношење 
два или више пари рукавица може смањити силу држања и до 60%). Због силе 
држања важно је одабрати и одговарајућу величину. Рукавице са гумом могу 
повећати стабилност терета који има клизаве површине. Такође, уколико се терет 
преноси на рамену треба искористити помоћну опрему између рамена и терета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7: Заштитна опрема при ручном претовару 
 

5.4. Пружање информација и оспособљавање радника 
Ако радници морају радити мануелне послове, морају бити, од стране 

послодавца, информисани о ризицима несреће и обољења, посебно везано уз 
њихове конкретне задатке. Према Правилнику [1] информације морају да садрже 
минимум података који се односе на: 

1) масу терета; 
2) тежиште најтеже стране терета код ексцентричних терета. 
Такође их треба оспособити за коришћење опреме и за исправне технике 

руковања. 
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Исправне технике руковања [6] 
 

1. Подизање 
Пре подизања терета, мора се направити план и припремити за задатак. 

Проверити: 
•  Да је подручје око терета слободно од препрека; 
•  Да су врата отворена и да нема ничега на поду о шта се неко може 
саплести или оклизнути; 

•  Да се има добар захват терета; 
•  Да руке, терет и евентуалне ручке на терету нису клизаве; 
• Ако дижете с неким, обоје морате знати што радите пре него што 
почнете; 

 

При дизању терета морате применити следећу технику (слика 8): 
•  Поставите стопала око терета, а тело нагните преко њега (ако ово није 
изводиво, настојите држати тело што је ближе могуће терету и испред 
њега); 

•  При дизању користите мишиће ногу; 
•  Држите леђа равнима; 
•  Привуците терет што је ближе могуће свом телу; 
•  Подигните и носите терет испруженим рукама. 

 

 
Слика 8: Препоруке за дизање терета 

 
2. Гурање и повлачење 
Гурање и повлачење средстава  као што су колица посебно је напорно за 

леђа, рамена и руке. Важно је (слика 9): 
•  да  се  гурање и  повлачење ради користећи тежину самог тела, при 
гурању се радник мора нагнути напријед, а при повлачењу уназад; 

•  да радник има довољно ослонца у поду како би се нагнуо напред/назад; 
•  да избегава окретање, извијање и савијање леђа; 
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• да средства којима се рукује имају ручке/рукохвате које може 
употребити како би применио силу. Висина ручки требала би бити 
између рамена и појаса тако да се може гурати/повлачити у добром, 
неутралном положају; 

•  да су средства којима се рукује добро одржаване тако да се точкови 
окрећу глатко; 

•  да су подови тврди, равни и слободни од отпада (добро одржавање 
радног простора). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 9: Гурање и повлачење терета 
 

6.  ЗАКЉУЧАК 
Код мануелног руковања превенција је кључна. Превентивне мере 

укључују: 
• пројектовање и организовање задатака на начин да се мануално 
руковање потпуно избегне или ограничи; 

•  коришћење аутоматизације и опреме за дизање терета; 
•  организовање задатака мануелног руковања на сигуран начин, подела 
терета у мање јединице и осигуравање одговарајућих раздобља за 
одмор; 

•  давање информација и оспособљавање радника за задатке и коришћење 
опреме и исправних техника руковања. 

Од послодаваца се тражи да процене здравствене и сигурносне ризике 
које произилазе из ових активности, спроведу процене ризика и предузму мере 
како би заштитили раднике од ризика мануелног руковања. Процена ризика 
представља пажљиво испитивање свега у раду што може узроковати озледу код 
људи. Након тога се може донети одлука јесу ли преузете довољне мере опреза 
или је потребно учинити више како би се спречила озледа. Изазов је у томе да се 
елиминише или барем умањи могућност несрећа, озледа или обољења које 
произилазе из радних активности и задатака. Процена ризика на радном месту 
може се провести следећи неколико једноставних корака: 

•  потражити опасности које могу узроковати несреће, озледе или обољења, 
узимајући у обзир терет, задатак, окружење и особу која ту ради; 

•  проценити ко  се  може повредити и  како -  процените и  потенцијалне 
последице опасности; 

•  проценити јесу ли постојеће мере опреза адекватне или треба учинити 
више, наћи начине за смањење ризика; 

•  пратити ризике и преиспитивати превентивне мере. 
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БЕЗБЕДНОСТ АУТО-ДИЗАЛИЦЕ ПРИ МАНИПУЛИСАЊУ 
ТЕРЕТОМ 

 
Младен Томић, Бобан Цветановић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Циљ овог рада је да укаже на битне елементе које треба укључити у поступку 

операције манипулисања теретом и укаже на проблеме који се јављају при раду са ауто- 
дизалицама и пружи решења за њихов поузданан и безбедан рад. 

Кључне речи: ауто-дизалица, безбедност, незгода. 
 

SAFETY MOBILE-CRANE LOAD MANIPULATION 
 

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of this paper is to show the essential elements which should be included in the 

load  manipulation  operations  and  to  emphasize  the  problems  which  arise  when  during 
manipulation with auto-cranes and to provide solutions for their reliable and safe work. 

Key words: mobile-crane, safety, accident. 
 

1.  УВОД 
Ауто-дизалица представља мобилно-дизалично-транспортно-претоварно 

средство, намењено за подизање терета различитих маса на различите висине и 
дохвате. Захваљујући својој мобилности ауто-дизалице поседују и способност 
транспорта,  па  се  тиме  значајно  повећава  радно  поље  на  коме  се  може 
манипулисати теретом, а такође се јавља и могућност брзе промене локације рада 
ауто-дизалице. 

Услед могућности обављања различитих врста кретања при различитим 
режимима рада погонских група, ауто-дизалица се мора посматрати као 
динамички објекат. 

Током рада у њеном радном пољу се осим руковаоца могу налазити и 
други радници. Велики број могућих радних операција, динамички карактер рада 
ауто-дилазице, као и велики број радника утичу на повећање могућности појаве 
незгода, које за последицу могу имати како губитке у материјалном смислу, тако 
и губитке живота радника [1] (слика 1). 

 

 
Слика 1: Незгоде услед превртања ауто-дизалица 
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2.  УЗРОЦИ НЕЗГОДА ПРИ РАДУ СА АУТО-ДИЗАЛИЦАМА 
Анализом статистичких резултата може се уочити да су, из групе 

дизалично-транспортно-претоварних средстава, ауто-дизалице најчешће у вези са 
појмом незгоде. Удружње Division of Occupational Safety and Health California of 
Industrial Relations [2], је објавило истраживање у вези са незгодама при 
експлоатацији  дизалица  у  периоду  од  01.01.1997.  до  31.12.1999.  година.  Од 
забележених 158 случајева, чак 115 (73%) је у вези са ауто-дизалицама (табела 1). 

 
Табела 1: Број незгода у зависности од врсте дизалице 

 

Тип дизалице Број % 
Ауто-дизалица 115 73 

Мосна 26 16 
Портална 5 3 
Торањска 4 3 
Бродска 1 1 
Остале 7 4 

 
Према  истраживањима  које  је  спровело  удружење  Japan  Crane 

Association [3], које се односило на период од 1987. до 1992. године, код ауто- 
дизалица се као најважнији узрок појаве незгода јавља губитак стабилности 
(табела 2) и то као нестабилност терета и нестабилност саме ауто-дизалице. Као 
резултат истог истраживања наводи се и податак да проценат незгода које су 
биле у вези са ауто-дизалицама износи 52% у односу на укупан број незгода свих 
типова дизалица. 

Према студији [4], у анализи 1000 преврнутих аутодизалица, током 
последњих 20 година, од укупног броја незгода, 15% се догодило у чистом 
транспорту, 39% приликом окретања стреле са неправилно постављеним 
стабилизаторима, 15% приликом захватања терета са непостављеним стабили- 
заторима, 14% приликом подизања и окретања стреле са постављеним 
стабилизаторима, 6% су непознати разлози неправилне употребе стабилизатора, 
7% у  погрешно постављеним стабилизаторима и 4% приликом других 
активности. Према истој студији, на сваких 10.000 сати рада деси се превртање 
дизалице  што  резултира  са  3%  незгода  са  смртним  исходима,  8%  задобије 
телесне повреде, у 20% незгода долази до озбиљног оштећења инфраструктуре у 
зони дејства крана и др. 

 
Табела 2: Узроци незгода код ауто-дизалица 

 

 Број % 
Нестабилност 49 43 
Недостатак комуникације између људи који су укључени у процес 24 21 
Кварови на електричним инсталацијама 10 9 
Остало 32 27 
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Према истраживању OSHA [5], узроци незгода са фаталним последицама 
су различити: електроинсталација (12%), монтажа/демонтажа (12%), губитак 
стабилности стреле (8%), претурање дизалице (7%), преоптерећење (4%) и удар 
терета који је у покрету (4%). У 6% незгода које су у вези са аутодизалицама 
долази до смрти радника, 44% до њихове повреде, а у 50% случајева само до 
материјалне штете. 

The National Safety Council (NSC) [6], је спровело додатно истраживање 
на основу кога је закључило да у 90% незгода које се у вези са ауто-дизалицама 
је главни кривац руковалац. Такав закључак оправдава захтев да руковаоци 
морају поседовати сертификат, тј. лиценцу за обављање свог посла. Према 
последњим проценама у САД постоји око 45.000 лиценцираних руковаоца за 
торањске и ауто-дизалице. На тај начин се омогућава максимално искоришћење 
радних способности дизалице уз максимално повећање безбедности њене 
експлоатације. 

 
3.  БЕЗБЕДНОСТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ АУТО-ДИЗАЛИЦА 
Упоређујући ауто-дизалице са  осталим  дизалично  транспортно прето- 

варним средствима, може се уочити да ауто-дизалице имају могућност реали- 
зације знатно већег броја радних операција (слика 2) које се могу реализовати на 
подлогама различитог типа (земља, асфалт, бетон...): 

1 - подизање/спуштање терета, 
2 - подизање/спуштање стреле, 
3 - промена  дужине  стреле  -  телескопирање  (у  случају  телескопских 

стрела), 
4 - окретање горњег строја, 
5 - кретање    дизалице    по    тлу    (у    случају    њеног    ослањања    на 

пнеуматицима). 
Добра манипулативна својства и истовремено обједињавање функција 

већег броја мобилних, дизаличних и претоварних средстава препоручује ауто- 
дизалице за широку примену. Са друге стране, претходне особине условљавају 
њено сложено динамичко понашање, што битно утиче на безбедност експлоа- 
тације аутодизалица, како при манипулисању са теретом, тако и при њеном 
кретању, тј. учествовању у саобраћају. 

На основу анализе ситуација у којима се ауто-дизалица може наћи у току 
свог радног века долазимо до закључка да се безбедност експлоатације ауто- 
дизалица може разматрати са два аспекта: 

•  манипулисања теретом и 
•  учествовања у саобраћају без посебне пратње. 

 

Безбедност експлоатације аутодизалица је садржана у: 
•  безбедности са аспекта стабилности од претурања ауто-дизалице; 
•  безбедности са аспекта поузданости рада уређаја и механизама; 
•  безбедности при њеном учествовању у саобраћају. 
Проблем стабилности ауто-дизалице са аспекта претурања може се 

окарактерисати као доминантан. 
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Слика 2: Радна кретања ауто-дизалице 

 
3.1. Стабилност ауто-дизалица 
Стабилност дизалице је комплексан однос, који обухвата однос тежине 

терета, угла стреле, и радијуса (растојање од центра ротације дизалице до 
тежишта терета). Такође, утицај на стабилност дизалице имају инерцијалне силе 
од  манипулације  теретом,  ветар  који  дува,  врста  терена  o  који  се  ослања 
дизалица. Момент силе од терета, који тежи да изазове превртање крана, мора 
бити мањи од момента силе од тежине самог крана, како би се избегло његово 
превртање. Руковалац на дизалици морају бити упознат са капацитетом диза- 
лице, ограничењима и специфичностима радне локације, позицијом надземних 
електричних водова и условима јаких ветрова. Особље које ради око дизалице, 
такође мора бити упознато са активностима око подизања терета, и са свим 
ограничењима у раду, као и да обезбеде координацију активности на радном 
месту. 

Пре почетка рада, руковалац на аутодизалици утврђује стабилност 
дизалице, физичке препреке за рад или кретање дизалице и близину електричних 
водова, као и следеће: 

•  Поравњање терета - Да ли је терет постављен у позицију да се врши 
безбедна манипулација и рад? 

• Употреба стопа - стабилизатора - Да ли су стопе дизалице, када је 
потребно, избачене и употребљене у складу с препорукама 
произвођача? 

• Приступ радној зони - Приступ радној зони   мора бити обезбеђен, 
односно ограђен оградом или траком са јасним упозорењем, како би се 
спречио приступ трећих лица. Ограда мора да одговара простору који 

  би захватала дужина стреле када је опружена.   
59 



ТЕМПУС 158781,  КЊИГА 3,  АПРИЛ 2012. 

60 

 

 

 

3.1.1. Поравнање терета 
Облик терета и распоред његових маса могу под одређеним условима да 

утичу на његово померање током транспорта. Стабилност терета се може лако 
обезбедити ако је познат његово тежиште. У том случају је потребно да се 
тежиште терета налази испод тачке вешања и на линији са тачком вешања, као 
што је приказано на слици 3. 

 
Слика 3: Позиционирање у односу на тежиште терета 

 
 

3.1.2. Стабилност стопа и утицај радне околине 
Да би се обезбедила додатна стабилност аутодизалице, произвођачи 

уграђују  додатне уређаје.  Код  аутодизалица гусенчарског типа,  прибегава се 
проширењу гусеница, и  самим тим повећању базе дизалице и увећању њене 
стабилности. Код аутодизалица на гуменим точковима уграђују се додатне 
потпоре. Ове потпоре се завршавају стопама, којима се врши ослањање дизалице 
и њено подизање од тла, чиме се избегава у случају већих оптерећења да дође до 
испуштања гума, као што је приказано на слици 4. 
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Слика 4: Ослањање дизалице на потпоре (лево) и пнеуматике (десно) 

 
При постављању потпора, треба водити рачуна да су све стопе у 

хоризонталној позицији (слика 5). 
 

 
Слика 5: Лоше постављене потпоре 

 
Уколико се само две или једна потпора, треба поступати са дизалицом 

као да се налази у режиму рада само на точковима. При коришћењу подлога за 
стопе, потребно је да је површина подлога бар три пута већа од површине стопе. 
Подлоге морају бити из једног дела, и морају бити постављене у правцу са осама 
симетрије стопа, као што је илустровано сликом 6. 

 

 
Слика 6: Правилно постављене потпоре 
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У случају неповољних карактеристика терена, односно меког земљишта, 
могу се користити велики дрвени подметачи, како би се обезбедила стабилност 
дизалице (слика 7). За носећу површину, на којој се налази дизалица, одговорни 
су заједно руковалац на дизалици и надзорни орган. 

 

 
Слика 7: Коришћење дрвених подметача на неповољној подлози 

 
3.1.4. Утицај ветра 
Ветар има јако битан утицај на рад дизалица уопште. Код неких дизалица 

се захтева редукција капацитета дизалице, при одређеним брзинама ветра. Сама 
дизалица се пројектује за одређено подручје, односно за одређене брзине ветра. 
Руковалац на дизалици мора бити упознат са ограничењима везаним за јачину 
ветра. Битно је нагласити, да због вертикалног профила брзине ветра, оно што у 
близини тла делује као слаб поветарац, на радним висинама од 30 и више метара, 
може имати знатну брзину. Ветар који делује на бок дизалице, утиче на смањење 
капацитета дизалице. Ветар који делује с преда односно отпозади на дизалицу, 
такође тежи да изазове превртање дизалице уназад, односно унапред. Утицај на 
стабилност дизалице у случају ветра има и сам терет, на чију поврину ветар 
делује. 
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Слика 8: Утицај ветра на терет при манипулацији ауто-дизалицом 

 
При већим површинама терета зауставни притисак од ветра, генерише 

већу бочну силу, која делује на терет, и тиме изазива његово љуљање. 
 

3.1.5. Носивост аутодизалице 
На слици 9 је дат приказ једног дијаграма носивости аутодизалице, који 

обезбеђује произвођач. На основу оваквог дијаграма се унапред планира дужина 
стреле, односно максимална тежине терета којим се манипулише. 

 

 
Слика 9: Дијаграм носивости дизалице у функцији од угла, дужине стреле 

и тежине терета 
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4.  КАТЕГОРИЗАЦИЈА РИЗИКА ПОМЕРАЊА ТЕРЕТА 
На основу врсте манипулације терета која се ради, могуће је поделити их 

у 4 ризичне категорије: 
1. Рутинска подизања терета - то су подизања која захтевају мала 

напрезања дизалице, и могу се наћи као примери у упутству дизалице. 
2.  Подизања терета са ниским ризиком - Ова подизања се разликују од 

рутинских,  јер  нису  дате  у  упутствима  дизалице,  али  и  даље  не 
захтевају  знатна  напрезања  дизалице.  Пожељно  је  израдити  план 
подизања. 

3.  Подизања терета са умереним ризиком - код ових подизања је тежина 
терета знатна у односу на капацитет дизалице, и захтевају детаљну 
израду плана рада с дизалицом. 

4.  Подизања терета са великим ризиком - код ових подизања ради се на 
великим висинама, са великим тежинама терета, капацитети дизалице 
се користе до крајњих граница. И у оваквим случајевима, као и код 
умереног ризика потребно је израдити детаљан план подизања. 

 
Без обзира на тривијалност операције, потребно је при сваком раду ауто- 

дизалице  с  теретом  испоштовати  основне  процедуре  везане  за  безбедност 
људства и стабилност саме ауто-дизалице изложене у поглављу 3. Повећање 
ризика изискује израду плана подизања и самим тиме повећану опрезност у раду. 

 
 

5.  ЗАКЉУЧАК 
Приликом сваког подизања терета, постоји велики ризик по безбедност и 

животе људи. У овом раду су приказане основе безбедног манипулисања теретом 
помоћу ауто-дизалице. Повећана безбедност на раду ауто-дизалице се остварује 
првенствено превентивним деловањем: ограниченим кретањем људства у рејону 
рада дизалице, правилним позиционирањем ауто-дизалице, као и правилним 
позиционирањем самог терета. Из тог разлога је важно да се обезбеде одгова- 
рајуће процедуре на самом месту чак и код рутинских операција. Оваквим 
процедурама се ефикасно спречава да дође до незгода у раду. 
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ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА НА ПОСЛОВИМА 
ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 

 
Томислав Маринковић , ВТШ Ниш 

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

јалним опасностима којима су изложени радници одржавања машинске опреме. Поред тога, 
намера је да се иницира креативно размишљање у оквиру оваквих интервенција, ради 
обезбеђења што веће сигурности како одржаваоца опреме тако и свих   радника у погону 
као и заштите животне околине. 

Кључне речи: опасности, заштита, одржавање, опрема. 
 

DANGERS AND PROTECTION ON EQUIPMENT MAINTENANCE 
 

AIMS AND OUTCOMES 
This  paper  aims  at  giving  basic  information  about  the  potential  dangers  to  which 

operators on equipment maintenance are exposed to.  In addition, the intention is to initiate the 
creative thinking within these interventions in terms of providing greater security for the operator, 
near by workers and the environmental protection. 

Key words: danger, protection, the maintenance, equipment 
 

1.  УВОД 
Сматра се да се већ са појавом првих машина алатки крајем XVIII века 

почело да размишља о њиховом одржавању. Временом се производна опрема 
усавршавала а мењао се и приступ њеном одржавању. 

Послови одржавања могу да утичу на безбедност и здравље не само 
запослених који су дирекно брину о опреми, већ и других уколико се не поштују 
безбедне радне процедуре и уколико се рад не обавља у складу са прописима. У 
зависности од врсте опреме и делатности фирме, послови одржавања погрешним 
приступом извршилаца и организатора могу да изазову велике штете фирми и 
околини и да буду узрок опасности по људске животе. 

Европска унија је издала два начелна документа (Директиве) везана за 
безбедност машина: 

•  Директива о  машинама 2006/42/ЕС -  намењена искључиво произво- 
ђачима машина, (3). 

•  Директива о радној опреми 89/655ЕЕС – намењена корисницима. 
 

Према овим  Директивама европски комитет за стандардизацију урадио је 
низ хармонијских стандарда за безбедност машина. Европски стандарди за 
безбедност машина представљају практичан водич произвођачима за усагла- 
шавање са Директивама и спровођење њихових захтева. 
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Наши стандарди везани за ову област су: 
-  SRPS  EN  292  –  општи  принципи  пројектовања  (4).  Овај  стандард 
захтева да се у фази пројектовања изврши анализа ризика који могу 
угрозити   људе,   радну   и   животну   околину   као   и   предузимање 
адекватних мера заштите. 

-  SRPS EN 1050 – дефинише принципе за оцену ризика. Овај  стандард 
има за циљ да помогне дизајнерима и инжењерима задуженим за 
безбедност  да   дефинишу  најадекватније  мере   које   ће   омогућити 
највиши ниво безбедности . 

 
2.  УЗРОЦИ НАСТАНКА ПОВРЕДА ПРИЛИКОМ 

ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 
Тешке повреде на раду и оштећења здравља настају из два основна 

разлога: 
-  непрописно уређена радна околина; 
-  непоштовање одређених прописа и мера заштите на раду од стране 
самих одржаваоца опреме. 

Према томе, несреће на раду нису несреће које се не могу предвидети, већ 
се дешавају услед присуства опасности везаних за непрописно понашање 
одржаваоца опреме и 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 ПРИ ОДРЖАВАЊУ ОПРЕМЕ 
Одржавање  машинских  система  има  веома  важну  улогу  у  привреди, 

покрива неколико занимања и тиче се свих сектора пословања. Зато је тешко 
идентификовати тачан број оних који раде на одржавању. 

Према француским и шпанским статистикама у одржавање је укључено 
око шест посто популације, већином су мушкарци старосне доби између 39 и 40 
година.  Запослени  на  овим  пословима  изложени  су  многим  опасностима  и 
штетностима: 

•  Бука; 
•  Вибрације; 
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•  Високи и ниски температурни услови; 
•  Зрачења; 
•  Струјни удар; 
•  Физички напор; 
•  Биолошки атаци; 
•  Слабости у организацији посла; 
•  Ризици од повређивања... 

 

Истраживања су показала да су запослени на одржавању, у поређењу са 
остатком радне популације, значајније изложени буци, вибрацијама, разним 
врстама зрачења, екстремним температурама, влажности. 

Слична је ситуација и када су повреде на раду у питању. Подаци показују 
да је око 20 посто свих повреда на раду у Белгији у 2006. години било у вези са 
пословима на одржавању, у Финској око 19, Шпанији 14 до 17, Италији 10 до 14 
посто. Показатељи из неколико европских земаља говоре да је у 2006. години 
између 10 и 14 посто од свих смртних исхода због повреда било у вези са 
пословима одржавања.  Научне студије наводе да су професионална обољења и 
здравствени   проблеми   у   вези   са   радом   такође   најраспрострањенији   код 
запослених  који  се  баве  пословима  одржавања.  На  пример,  у  службама  за 
напајање електричном енергијом, гасом и водом, у 2006. години је било 50 посто 
повреда у Финској и Белгији, 34 посто у Шпанији а 23 посто од свих повреда на 
раду у Италији. 

 

 
Слика 1: Радници одржавања опреме у руднику 

 
4.  МИНИМИЗИРАЊЕ РИЗИКА 
Савремени приступ одржавања машинских система укључује све чиниоце 

процеса   производње:   службу   одржавања,   оператере,   руководство...  Пошто 
руководство доноси коначну одлуку, јако је важно да су његови чланови убеђени 
у значај иницијативе на плану здравља и безбедности и да цене пословне 
предности које те иницијативе могу да донесу. 
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Важно је укључити раднике у управљање одржавањем током читавог 
процеса, од планирања до коначне процене. Они одлично познају свој посао и 
могу да предложе практичне начине за елиминисање или ублажавање ризика. 
Поред тога, укључивање запослених има за циљ и подизање радне дисциплине и 
подстицање на поштовање предвиђених правила. 

 

 
Слика 2: Потребна лична заштитна средства приликом одржавања опреме 

 
4.1. Процена ризика 
Пре почетка радова на одржавању, треба да се спроведе процена ризика. 

Радници требају бити укључени у овај посао да би могли да упознају његов значај 
и начин функционисања, како би наставили са допунама процене (из свог 
искуства) и са његовим усавршавањем. 

Превентивне мере се могу одредити и применити на основу резултата 
процене ризика. Важно је све време примењивати хијерархију превенције. 

•  Када се опасност уочи треба је елиминисати. 
•  Уколико елиминација није могућа из неких разлога, треба је миними- 
зирати другим мерама. Те мере морају обухватити техничку контролу и 
ограђивање процеса. 

Безбедоносне мере су успешније када се користе у комбинацији. На 
пример, спровођење процене ризика, примена безбедоносних поступака. 

Стручна обука и доступност информацијама су од пресудне важности за 
успешан и безбедан рад на одржавању. 

 
4.1.1.  Један приступ увођења процене ризика 
Компанија "ABC Enginering" израђује делове за аутомобилску индустрију 

и запошљава четрдесет радника у погону који је изграђен седамдесетих година 
прошлог века. 

Велики део послова на одржавању опреме у овој фирми ради човек са 
великим радним искуством и који је по занимању монтер. Компанија користи и 
спољне извођаче радова, например за поправку зграда, детаљан ремонт машина, 
за електричарске радове и радове на издувном и вентилационом систему. 
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Посао монтера укључује и одабир извођача и  надгледање радова. Он ради 
у малој радионици, која је опремљена основним машинама. Његов посао изискује 
присуство у свим деловима фабрике. 

Прликом прегледа документације главни менаџер је приметио да постоје 
процене ризика за област производње, складишта и дистрибуцију производа као и 
мере за контролу ризика у овим областима  али да не постоји процена ризика за 
службу одржавања опреме.   Главни менаџер је тај посао поверио искусном 
монтеру. 

Какав је приступ овом задатку имао монтер ? 
Он је одлучио да уради процену ризика за послове одржавања опреме у 

пет корака. 
1.  Да би идентификовао опасности он је урадио следеће: 

• Потражио на веб страницама управе за здравље и безбедност 
бесплатан савет за машинску индустрију; 

•  Обишао сва подручја на која он и извођачи иду, уочавајући шта би 
могло да представља ризик, водећи рачуна о пословима који се од 
њега и извођача траже; 

•  Разговарао о свим овим питањима са представником за безбедност, 
надзорницима и другим члановима колектва да би чуо њихово 
искуство; 

•  Прегледао евиденције о  несрећама да би се информисао о ранијим 
проблемима. 

2.  Монтер је онда записао коме би опасности могле да нашкоде и како. 
3.  За сваку опасност, он је записао шта се већ чини да се њом управља, 

узимајући у обзир званично упутство. Тамо где је сматрао да постојеће 
мере контроле нису довољно добре, записао је шта још треба да се 
учини да би се тај ризик контролисао. 

4.  О почетним резултатима разговарао је са представником за безбедност, 
надзорницима и генералним менаџером. Поделио им је копије процене 
ризика и једну копију окачио на огласну таблу. После ових активности 
кренуо  је  да  резултате  процене  ризика  спроводи  у  пракси.  По 
завршетку сваке мере, штиклирао ју је и записао је датум. 

5.  Монтер  је  одлучио  да  ревидира  и  ажурира  процену  бар  једном 
годишње, или у било које време после дешавања крупних промена на 
радном месту или када је потребно урадити неки специфичан посао. 

Овај пример може да послужи као упутство, какав би приступ могао да 
буде приликом процене ризика у служби одржавања неке фирме. Међутим, свака 
фирма има своје специфичности, па за овај проблем непостоји једно јединствено 
решење, већ су неопходне модификације и прилагођавања. 

 
4.2. Безбедни радни поступци за радове на одржавању 
Све релевантне информације које се односе на посао одржавања а које су 

неопходне за безбедно и исправно извршење задатака треба да буду доступне, 
свим странама које у томе учествују. То укључује не само раднике и извођаче 
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који су дирекно укључени у задатак  одржавања, већ и оне на које ће по својој 
прилици радови утицати или који раде у непосредној близини. Важне 
информације обухватају резултате процене ризика, безбедне радне поступке, 
појединости о свакој неопходној заштитној опреми, како пријавити проблеме и 
како пријавити извршење задатака. О степену и средствима комуникације треба 
да се одлучује за време фазе планирања радова на одржавању. 

Безбедоносни и здравствени учинак током послова одржавања треба 
стално да се процењује и побољшава на основу ревизија и истрага, резултата 
процене ризика, инцидената, несрећа, и истрага за длаку избегнутих несрећа, као 
и повратне информације од стране запослених, извођача и службе заштите на 
раду. 

 
4.3. Курсеви о безбедности ради информисања и познавања 
Одржаваоци опреме, поред неопходних професионалних квалитета, треба 

да прођу кроз обуку о безбедности и здрављу и да буду упознати са свим 
опасностима које су повезане са конкретним пословима као и са превентивним 
мерама како би се избегле ситуације које могу да доведу до повреда. Законска је 
обавеза послодаваца да упознају раднике са свим потенцијално опасним 
ситуацијама  и   да   уколико   је   потребно  организују  курсеве   о   здрављу   и 
безбедности посебно за све карактеристичне радне целине. Током курсева, 
радници на одржавању се обучавају за препознавање ризика и коришћење 
погодних превентивних мера. Предвиђени поступци у погледу безбедности и 
здравља на раду морају бити лако разумљиви. 

Задаци одржавања и њихови здравствени и безбедоносни аспекти морају 
бити саставни део свеобухватног система управљања здрављем и безбедношћу у 
компанији. Такав систем карактеришу сталана усавршавања и побољшања. 
Развојем  производног процеса,  јављају  се  нове  опасности што  захтева 
спровођење  нових  процена  ризика.  Овакав  систем  омогућава  ефикасно 
планирање, учинак, проверу и побољшање превентивних и корективних задатака 
одржавања. Дефинише безбедоносне процедуре, радне процедуре за различите 
врсте задатака одржавања, структуру комуникације и процедуру процене ризика. 

 
4.4. Додатне опасности и ризици при одржавању 
Поред ризика који су повезани са сваком радном средином, послови 

одржавања подразумевају и неке конкретне ризике. Они се могу одвијати 
паралелно са производним процесом и радници одржавања могу бити непосредно 
близу производних машина на којима се интервенција не изводи. Одржавање 
често  подразумева неуобичајен рад,  нерутинске задатке  и  често  се  изводи  у 
посебним условима као што је рад у скученом простору. 

Током нормалног рада, аутоматизација обично умањује вероватноћу 
људске грешке која може да доведе до несреће. У активностима одржавања 
супротно производном процесу, директан контакт између радника и машине не 
може значајно да се смањи. Одржавање је активност у којој радници треба да 
буду у тесном контакту са процесима. 
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Послови одржавања обично обухватају расклапање и поновно склапање, 
често врло сложених машина. То може да буде праћено већим ризиком од људске 
грешке чиме се повећава ризик несреће. 

Послови одржавања су често везани за врло строге рокове тако да је рад 
на одржавању често рад под притиском. 

Због тога што се послови одржавања одвијају у свим секторима и на свим 
радним местима они садрже разноврсне задатке који су праћени различитим 
опасностима. 

а) Физичке опасности 
Физичке опасности које су присутне приликом одржавања опреме су: 
•  Бука и вибрације; 
•  Претерана врућина и хладноћа; 
•  Зрачења (ултраљубичасто, рендген, магнетна поља...); 
•  Велико физичко радно оптерећење; 
• Ергономски ризици: због лоше пројектованих машина процеса и 
неприродне радне средине са становишта одржавања радници одржа- 
вања су изложени напорним покретима (савијање, клечање, истезање, 
гурање, рад у затвореном простору...) 

 

Типични задаци који се постављају радницима у оваквим случајевима су: 
•  Бушење, брушење, турпијање, шмирглање... 
•  Рад  напољу,  одржавање  индустријских  постројења  (високих  пећи, 

погона за хлађење..) 
•  Заваривање, одржавање шина... 
Потенцијалне здравствене последице у оваквим случајевима су проблеми 

са слухом због буке и мишићно скелетни поремећаји. 
б) Хемијске опасности 
Хемијске опасности које су присутне приликом одржавања опреме су: 
•  Азбест и стаклена вуна; 
•  Испарења, дим, прашина; 
•  Растварачи. 
Типични задаци који се постављају радницима у оваквим случајевима су: 
•  Електролучно заваривање; 
•  Извођење радова у затвореном простору; 
•  Одржавање опреме где су присутне опасне хемикалије. 
Потенцијалне здравсвене последице у оваквим случајевима су проблеми 

са дисањем, профсионална астма, алергије, азбестоза, рак... 
в) Биолошке опасности 
Биолошке опасности које су присутне приликом одржавања опреме су: 
•  Бактерије; 
•  Буђ и плесни. 
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Типични задаци који се постављају радницима у оваквим случајевима су: 
•  Одржавање постројења за прераду одпада; 
•  Одржавање  опреме  у  објектима  у  којима  се  ради  са  биолошким 
агенсима као што су лабараторије; 

•  Одржавање опреме на местима на којима ће се бактерије, буђ и плесни 
највероватније ширити, као што су клима уређаји. 

Потенцијалне здравсвене последице у оваквим случајевима су проблеми 
са дисањем, профсионална астма, алергије, легионарска болест. 

г) Психосоцијални фактори ризика 
•  Притисак рокова; 
•  Сменски рад, рад викендом, ноћни рад, рад по позиву у нерадно време; 
•  Рад заједно са особљем производње, проблеми комуникације. 
Потенцијалне здравствене последице  у  оваквим  случајевима су:  стрес 

због посла, умор, појачан ризик несреће. 
д) Висок ризик од свих врста несрећа 
•  Пад са висине, несрећа због пада предмета; 
•  Струјни удар, електро-шокови, опекотине; 
•  Затворени простор, угушење; 
•  Експлозија, пожар; 
•   Многе несреће су у вези са радном опремом и одржавањем машина, на 
пример повреде нанете покретним деловима машине, неочекиваним 
деловима машине. Пример овакве повреде је нова, модерна преса у 
НИССАЛ-у од 3100 t, где је децембра 2010. године изненадним 
кретањем доносача припремака изгубљен један живот. 

 

 
Слика 3: Место несреће у НИССАЛ-у децембра 2010. године 
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5.  ЗАКЉУЧАК 
Запослени који раде на одржавању опреме изложени су широком спектру 

опасности и штетности: хемијким, биолошким, физичким, психолошким... 
Имајући ово у виду, одржавање опреме требало би да почне још у фази њеног 
конструисања. Основно је да се примени одговарајућа процедура процене ризика 
за послове одржавања као и да се узму у обзир и одговарајуће превентивне мере 
како би се обезбедила безбедност и здравље запослених који су укључени на 
oвим пословима. После завршетка посла на одржавању, треба обавити посебне 
провере, да би се са сигурношћу могло рећи да је посао обављен прописно и да 
нису створени нови ризици. Током читавог процеса добро руковођење треба да 
обезбеди да је одржавање координирано, и обављено према плану и да су опрема 
и радна места остављена у безбедном стању за наставак континуираног посла. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ 
АЛАТИМА И ПРЕСАМА ЗА ОБРАДУ САВИЈАЊЕМ 

 
Слађана Недељковић, Петар Ђекић, 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 савијањем. 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, пресе. 
 

MEASURES OF PROTECTION AND SECURITY IN DATA 
PROCESSING TOOLS АND PRESSES FOR BENDING 

 
AIMS AND OUTCOMES 
This lecture aims to give students basic information about the potential dangers that 

are possible under production conditions in the bending processing technology. The intention is 
to initiate creative thinking in the design of machines and tools in terms of providing as much 
security as the operator and environment. 

Key words: hazards, protection, presses. 
 

1.  УВОД 
Предмет  алати  и  прибори  спада  у  групу  уско  стручних  предмета,  у 

оквиру кога се разматрају конструкције алата за обраду деформисањем као и 
прибори и алати неопходни за контролу готових производа. Савијање спада у 
најчешће операције обраде деформисањем. Савијање се може обављати на више 
начина: 

- помоћу   специјалног  алата   на   универзалним  машинама,  углавном 
пресама; 

- на специјалним машинама за савијање и профилисање; 
- на машинама за савијање са ваљцима. 

Како би  се  смањио ризик и  умањио број повреда на раду неопходно је 
спровести низ мера заштите : 

•  Произвођачи машина морају да обезбеде сигуран рад оператеру према 
стандарду о заштити на раду; 

•  Службе одржавања морају да контролишу рад и исправност уређаја; 
•  Мора бити спроведена обука о безбедном руковању машином; 
•  Оператер  на  машини  мора  да  се  придржава  свих  мера  које  су 
прописане правилником о раду. 
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Закон о безбедности на раду и здрављу на раду као и Правилник о начину 
процене ризика на радном месту и у радној средини представљају основ за 
безбедан рад. 

 
2.  ОПАСНОСТИ И РИЗИЦИ НА РАДУ И У РАДНОЈ 

ОКОЛИНИ ПРИ ОБРАДИ МЕТАЛА САБИЈАЊЕМ 
 

2.1. Ризици од радне околине 
Према дефиницији радна околина је простор у којем се обавља нека 

делатност или рад, а која укључује сама радна места, услове рада, технолошке 
поступке и процесе у процесу рада. Радна околина може да обухвата велики број 
радних места и велики број различитих радних поступака. Сви они појединачно 
доприносе да радна околина поприми одређене штетне и опасне карактеристике 
за све раднике који су присутни у радној околини дуже или краће време [1]. 

Ризик радне средине подразумева саму приступачност радном месту као 
и комуникацију са осталим деловим радне средине (магацин, канцеларије, путеве 
за евакуацију итд.). Такође неопходно је обратити пажњу и на стање самих 
просторија таванице, зидова, подова као и просторија за личну хигијену. 
Саобраћајнице   унутар   саме   радне   околине   којима   се   врши   унутрашња 
комуникација такође представљају ризик за особље [1]. 

Један од најбитнијих деловa радне околине је и манипулативни простор 
којим располаже оператер на машини. Ако радник обавља неки рад, у 
континуитету, дуже од два сата тада подови просторије морају бити суви, равни 
и стабилни. Манипулативни простор машине мора се кретати у препорученим 
границама (2 метра за руковање и 0,7 за комуникацију). Простор мора да буде 
ослобођен вишка ствари (резервних делова, обрадака, колица,..) а неопходне 
количине припремака не би требало да прелазе норму прописану за радни дан 
који, ако су неправилно сложени, такође можу да угрозе оператера машине. 
Слагање  свих  предмета  мора  бити  планско  и  организовано  као  и  њихов 
транспорт од и до радног места [1]. 

 
2.2. Ризици радног места 
У циљу смањења опасности од повреда на радном месту потребно је 

предходно уочити ризике који потичу од покретних делова и елемената машине, 
као и од начина њиховог кретања (ротационо или трансферзално). Ризик од 
повреда при раду са машина за обраду савијањем могу се представити следећим 
елементима: 

•  сама зона обраде, простор у коме се изводи обрада помоћу механичког 
кретања алата или радног предмета (обрада савијањем, просецањем, 
одсецањем, ковањем и др.); 

• погонски делови машине, који преносе обртни момент и изводе 
ротационо или транслаторно кретање (каишници и каиши, зубчаници, 
ланчаници и ланци, ексцентри, спојнице и сл.); 

•  остали покретни делови машине, механизми за вођење, центрирање и 
помоћни прибори [2]. 
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Врсте кретања делова машине и опреме која могу бити извор ризика су: 
•  ротациона  кретања  делова  машине:  вратила,  спојница,  елемената 
трансмисије и др.; 

•  трансферзална кретања делова машине, као што су радни сто, вођице, 
кретања алата, кретања горњег и доњег дела пресе и др.; 

•  кретања услед лома алата, радног предмета или делова машине [2]. 
 

У раду на пресама најчешћи узрок повреда је трансферзално кретање 
горњег дела пресе односно алата у правцу незаштићеног дела тела послужиоца, 
који се налази у зони обраде. На слици 1. дат је пример кретања горњег алата 
пресе при савијању лима, као потенцијалног извора повреде. 

 

 
Слика 1: Примери елементарних савијања 

 
3.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТ 
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. 
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Независно од тога којим типом алата се одвија поступак обраде метала 
сам процес савијања је изузетно ризичан и опасан поступак, првенствено по 
безбедност и заштиту радника, а такође и за алате и оруђа као основна средства и 
материјална добра. Због тога су и мере заштите и безбедносни поступци 
оператера код машина и алата за савијање од приоритетне важности. 

Постоје два приступа спречавања настанка повреда: 
- први који спречава приступ екстремитетима и осталим деловима тела 
радној површини и 

- други који аутоматски зауставља рад машине када се део тела оператера 
нађе у радном простору. 

 

Први принцип се заснива на томе да се онемогући приступ екстреми- 
тетима у радну зону машине и то се може постићи на више начина: 

1. Оператер мора да користи обе руке како би управљао машином (мора 
да  се  оствари  истовремени притисак на  два  старт  дугмета), док  на  средини 
постоји и сигурносно стоп дугме за прекид рад машине слика 2. 

 

 
Слика 2: Пример пресе са два старт дугмета позиција 1. и једним стоп дугметом 

позиција 2. 
 

2. Спречити, односно повући руке оператера ако су непажњом дошле у 
зону обраде када се алат затвара слика 3 [2]. 

 

 
Слика 3: Заштита руку послужиоца помоћу трака 
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3. Затворити зону обраде заштитним вратима пре него што почне ход 
пресе или затварање алата чиме се спречава да оператер дође у зону рада слика 4 
[2]. 

 

 
Слика 4: Пример пресе са заштитним вратима [3] 

 
Закон о безбедности и здрављу на раду РС налаже периодичне прегледе 

машина и оруђа, урађене од стране стручних служби и установа и обавезно 
придржавање Правилника о руковању машинама. 

Запослени радник, код оваквих технолошких процеса на машинама за 
обраду савијањем, пробијање и просецање, има обавезу да испоштује све мере 
безбедности и предострожности приликом постављања алата за сваку наредну 
операцију. 

-  подешавање корака (висине горњег-покретног дела алата); 
-  проба   на   празан   ход   (без   погонског  пуштања  машине,   ручним 
покретањем замајца); 

-  правилан избор средстава за подмазивање алата и материјала који се 
обрађују-емулзије; 

-  провера исправности тарућих облога фрикционе спојнице; 
-  исправност електронских прекидача; 
-  потребан је пажљив и стални надзор стања радова; 
-  обучавање из материје безбедности и здравља на раду; 
-  обучавање из материје заштите од пожара; 
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За заштиту слуха на местима где се бука не може снизити користе се 
техничка средства заштите: 

- вата за заштиту слуха од буке јачине до 75 дБ, 
- ушни чепови за заштиту слуха од буке јачине до 85 дБ, 
- ушни штитник за заштиту слуха буке јачине до 105 дБ. 
- одредити коришћење радног одела Ф.Ц1.007 од лаке памучне тканине; 
- рукавице, З.Б1.021, кожне са пет скраћених прстију. 

 

Неопходно је придржавати се следећих и 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. 

 
4.  ЗАКЉУЧАК 
У данашњим условима рада, заштита запослених радника би требало да 

се сагледава са друштвеног и личног аспекта. Као друштвени аспект, заштиту 
запослених треба да обезбеђује радно законодавство и социјално осигурање 
којима се уређују права: пуно и скраћено радно време, одмори и одсуства са 
рада, зараде и примања, здравствена заштита, права за случај инвалидности. 

Лични аспект подразумева предузимање мера и активности запосленог у 
циљу стварања безбедних услова рада и заштите од свих ризика који се јављају 
на радном месту и радној средини. 

Повреде на раду на машинама за обраду савијањем су веома честе и 
готово увек су изузетно тешке, са несагледивим последицама. Због тога су 
неопходне сталне контроле и превентивни прегледи, како машина, тако и алата 
са којима се ради, уз стално усавршавање запошљених радника и изналажење 
нових, бољих, конструктивних решења за безбедан и здрав рад. 
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ИНДУСТРИЈСКИ РАЧУНАРСКИ УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ 
- PC КАО УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ 

 
Нада Стојановић , ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОД ПРЕДАВАЊА 
Циљ предавања је  да упозна студенте како препознати опасности и штетности 

при раду на радним местима на којима постоје компјутери и други уређаји са екранима 
због адекватне процене ризика. Такође се указује да је квалитетна процена ризика она 
која нуди праве мере за редукцију ризика. Она се може постићи побољшањем елемената 
који утичу на различите факторе ризика. Осим минимизирања или искључивања 
опасности за смањење ризика и примене техничких средстава, потребно је спровести 
информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по моделу за обуку) за 
безбедан и здрав рад. 

Кључне речи: Опасности, ризик, безбедност, обука, управљачки систем. 
 

INDUSTRIAL COMPUTER MANAGEMENT SYSTEMS - PC AS 
A MANAGEMENT SYSTEM 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The aim of the lecture is to inform students how to identify risks and hazards at work 

in workplaces where there are computers and other devices with screens, for adequate risk 
assessment. It is also indicated that a solid risk assessment is the one that offers the right 
measures to reduce risk. This can be achieved by improving the elements that affect various risk 
factors. In addition to minimizing or excluding hazards for risk reduction and application of 
technical means, it is necessary to inform employees and apply appropriate training (by model 
for training) for a safe and healthy work. 

Key words: Hazards, risk, safety, training, management system. 
 

1.  УВОД 
Безбедност и здравље на раду јесте дисциплина која се бави унапређењем 

услова рада и радне околине, превенцијом повреда на раду, професионалних 
болести и болести у вези са радом, заштитом и унапређењем здравља запослених. 
Безбедност и здравље на раду сматра се основним правом човека, јер сваки 
грађанин у свету има право на здрав и безбедан рад и на радну околину која му 
омогућава социјално и економски продуктиван живот. Здравље на раду и здрава 
радна околина спадају у највредније садржаје сваког појединца, сваке заједнице 
и сваке земље. Дакле, циљ безбедности и здравља на раду је и пружање 
позитивног доприноса продуктивности, квалитету производа, радној мотивацији, 
радном задовољству и на тај начин свеукупном квалитету живота појединца и 
друштва у смислу остварења добробити на раду [1]. 

Елементи обуке за безбедан и здрав рад су садржани у следећем: 
-  Како препознати потенцијалне опасности, како постићи побољшања и 
како се суочити са неуобичајеним ситуацијама; 
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- Употреба одговарајућих помоћних средстава и личних заштитних 
средстава; 

-  Препоручљиви задаци, дизајн објекта и радне околине; 
-  Технике руковања. 
Радници морају бити информисани о безбедним процедурама рада и 

обучени за правилно руковање и одржавање опреме. 
У овом раду се дају специфичности безбедног рада и здравља радника у 

модерној процесној индустрији са трендом према флексибилној производњи. 
Посматра се само радно место за рад са рачунаром, наводе се посебни захтеви 
које  мора  испуњавати  радно  место  и  опрема  и  радна  околина.  Примери 
процесног  управљања наведени  су  као  веза  са  предметом  Аутоматизација и 
роботика. Функционалност процесног управљања могу  да  пруже технологије 
аутоматизације: 

- дистрибуирани управљачки системи (DCS-Distributed Control System), 
слика 1.; 

- програмабилни логички контролер (PLC-Programmable Logic 
Controller), слика 2.; 

- индустријски персонални рачунари (РС), где постоји могућност да сви 
задаци у домену аутоматизације - управљање, визуелизација, обрада 
података и комуникација - буду решени на једној хардверској 
платформи, слика 3, итд. 

 

 
 

Слика 1: Типична архитектура DCS система [6] 
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Слика 2: Типична архитектура система заснованог на PLC-u [6] 
 

 
 

Слика 3: Типична архитектура инд. PC система [10] 
 

На први поглед, представљене системске архитектуре изгледају веома 
слично, имају заједничке следеће компоненте: 

- уређаје у пољу (field devices-процесна инструментација); 
- улазно-излазне модуле; 
- контролере; 
- уређаје за визуелизацију- Human machine interfaces HMI; 
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- процесну рачунарску мрежу индустријског типа; 
- инжењерску станицу; 
- надређено управљање (Supervisory Control); 
- интеграцију на пословни систем. 
Предности избора “праве” технологије аутоматизације овде се не 

разматрају. 
Наглашава се примена РС због тога што је тај систем, и његова примена, 

приближнији и очигледнији као пример за студенте. 
С обзиром да се безбедност и здравље на раду не изучавају на овом нивоу 

школовања, потребно је, као добру информацију, овде представити превентивне 
мере које имају за циљ смањење ризика на најмању могућу меру због спречавања 
повреда и обољења запослених, као и обезбећивање безбедних услова за рад. 

 
2.  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
Превентивно деловање има за циљ смањење ризика на најмању могућу 

меру због спречавања повреда и обољења запослених, као и обезбећивање 
безбедних услова за рад. 

Све послове безбедности и здравља на раду, у складу са Правилником 
(који усвоји радна организација) и другим прописима, Законима и подзаконским 
актима мора да организује, уређује, надзире и за њихову примену и спровођење 
одговара Послодавац. 

При коришћењу опреме за рад са рачунаром, послодавац је дужан да 
запосленима или  њиховим представницима за  безбедност и  здравље на  раду 
обезбеди све информације у складу са правилима рада прописаним Правилником 
[2]. 

Дужност послодавца је да запослене који користе опрему за рад са 
рачунаром, за безбедан и здрав рад, упозна са свим врстама ризика који се за њих 
могу појавити при коришћењу опреме пре почетка коришћења опреме за рад, а 
такође и сваки пут када дође до промена у организацији обављања посла. 

Потребно је да за сва радна места на којима се користи опрема за рад са 
екраном, послодавац изврши процену ризика од настанка оштећења чула вида и 
физичких и психофизичких оштећења здравља. Такође је послодавац дужан да 
изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика за случај да нису 
евидентирани и процењени сви фактори ризика који настају при коришћењу 
опреме за рад са екраном, са циљем да се утврде начин и мере за отклањање или 
смањење тих ризика. 

При коришћењу опреме за рад са екраном, послодавац је дужан да 
запосленима обезбеди одговарајуће паузе или промену радних активности са 
циљем да се смање психофизиолошки напори [2]. 

Избор превентивних мера, којима се спречавају, отклањају или миними- 
зирају  могућности  повређивања,  односно  обољевања  запослених  на  радном 
месту, приликом обављања њихових радних активности, условљава претходно 
препознавање опасности и штетности и њихово вредновање ради утврђивања 
приоритета у решавању. 
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3. ПРОБЛЕМИ КОЈЕ ТРЕБА ИДЕНТИФИКОВАТИ ПРИ 
ПРОЦЕНИ РИЗИКА КОД ПРИМЕНЕ РС 

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у 
радној околини врши се на основу података који се прикупљају из документације 
којом располаже послодавац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном 
месту, прибављањем потребних информација од запослених. 

 
3.1. Радна места 
Појам радно место, према Закону, се дефинише као простор намењен за 

обављање послова код послодавца у којем запослени борави или има приступ у 
току рада и који је под непосредном или посредном контролом послодавца. 

Основна производна јединица сваког производног процеса је радно место 
на ком је предвиђено да се код послодавца за обављање радних задатака ангажује 
један или више радника. 

Послодавци треба да спроведу адекватну процену ризика за све радне 
станице, тј. на радним местима на којима постоје компјутери и други уређаји са 
екранима. 

 
3.2. Идентификација проблема за процену ризика и начин смањења 

ризика код примене персоналних рачунара 
Овде ће у краткој форми бити приказано шта је потребно идентифи- 

ковати као штетност и опасност преко одговарајућих питања. Дају се 
одговарајући одговори као пример и могућност за смањење ризика. Ова форма, 
једноставна, блиска је и лака за разумевање за студентску популацију за коју је 
овај рад и  намењен. Такође им  је  и  проблематика блиска јер  се  студенти у 
свакодневној настави и учењу сусрећу са употребом компјутера. 

 
Екрани компјутера 
Први корак је: потребно је проверити да ли су слова чиста и читљива. 
Начин за смањење ризика је: потребно је обезбедити да је екран чист и да 

су средства за чишћење на располагању. Проверити да је постигнута усклађеност 
текста и боје на позадини. 

Други корак је: потребно је проверити да ли се текст лако чита. 
Начин за смањење ризика је: потребно је подешавање софтвера ради 

прилагођавања и промене величине текста. 
Трећи корак је: потребно је проверити да ли је слика стабилна, односно 

без треперења и играња. 
Начин за смањење ризика је: потребно је покушати са коришћењем 

различитих боја  на  екрану  ради  смањења треперења, нпр.  тамнија позадина, 
светлији текст. Ако проблем и даље траје, однети уређај на проверу, нпр. код 
испоручиоца опреме. 

Четврти корак је: потребно је проверити да ли је спецификација екрана 
погодна за ту намену. 
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Начин за смањење ризика је: нпр., интезиван графички рад или рад који 
захтева обраћање велике пажње на ситне детаље вероватно изискује велике 
екране. 

Пети  корак  је:  потребно  је  проверити  да  ли  се  осветљеност  и/или 
контраст могу подешавати. 

Начин за смањење ризика је: одвојена контрола подешавања није битна, 
под условом да корисник може лако у свако доба да чита са екрана. 

Шести корак је: потребно је проверити да ли се екран окреће и нагиње. 
Начин за смањење ризика је: окретање и нагињање треба да се уграде, 

могуће је додати механизам за окретање и нагињање. Међутим, потребно је 
заменити екран у следећим случајевима: када окретање/нагињање не постоји или 
је  незадовољавајуће, ако  је  рад  интензиван, и/или корисник има  проблем да 
екран постави у удобан положај. 

Седми корак је: потребно је проверити да ли је екран без одсјаја и одраза. 
Начин   за   смањење   ризика   је:   потребно   је   употребити   огледало 

постављено испред екрана да се провери одакле долазе одрази. Екрани на којима 
се користе тамна слова на светлој позадини мање су подложни одсјају и одразу. 
Можда ће бити потребно променити екран или чак радни сто и/или заштитити 
екран од извора одраза. 

Осми корак је: потребно је проверити да ли су постављене прилагодљиве 
ролетне за прозоре и да ли су у добром стању. 

Начин за смањење ризика је: потребно је проверити да ли ролетне 
функционишу. Ако ове мере нису делотворне, потребно је поставити филтере на 
екране за заштиту од одсјаја и потражити помоћ стручњака. 

 
Тастатуре 
Први корак је: проверити да ли је тастатура одвојена од екрана. 
То је неопходно, једино уколико због задатка није практично (нпр. тамо 

где је потребно користити портабл уређај). 
Други корак: проверити да ли се тастатура нагиње. 
Механизам за нагињање треба да се угради. 
Трећи корак: проверити да ли је могуће пронаћи удобан положај за 

куцање. 
Потребно је покушати да још више одмакнете екран да направите више 

места за тастатуру, шаке и зглобове. Корисници дебелих, подигнутих тастатура 
вероватно ће морати да одмарају ручни зглоб. 

Четврти корак: проверити да ли корисник има добру технику коришћења 
тастатуре. 

Потребно је организовати обуку ради спречавања: 
- савијања шаке у зглобу, 
- прејаког ударања по тастерима, 
- претераног истезања прстију. 
Пети корак: проверити да ли су карактери на тастатури лако читљиви. 
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Потребно  је  да  тастатуре  буду  увек  чисте.  Ако  су  слова  нечитка, 
тастатура ће морати да се модификује или да се замени. Потребно је користити 
мат тастатуре ради смањења одсјаја и/или одраза. 

 
Миш и куглица 
Први корак: проверити да ли је уређај погодан за задатак за који се 

користи. 
Потребно је ако корисник има проблема, покушати са другачијим 

уређајем. Миш и куглица су уређаји опште намене погодни за многе задатке и 
расположиви у различитим величинама и облицима. Алтернативни уређаји попут 
екрана осетљивих на додир за неке задатке су подеснији. 

Други корак: проверити да ли је уређај постављен близу корисника. 
Потребно је да је уређај постављен што ближе кориснику, нпр. баш поред 

тастатуре. Обука је потребна ради: 
- спречавања претераног истезања руке, 
- обавештавања корисника да не држи шаку на уређају када га не користи, 
- подстицања правилног држања-опуштена рука и раван зглоб. 
Трећи корак: проверити да ли  корисник уређаја има ослонац за зглоб и 

подлактицу. 
Потребно је да корисник буде у стању да пронађе удобан радни положај 

са овим уређајем. Ослонац може да представља површина стола или наслон 
столице. 

Четврти корак: проверити да ли уређај равномерно ради брзином која у 
потпуности одговара кориснику. 

Потребно је погледати да ли је потребно чишћење куглице и ваљка на 
мишу. Проверити да ли је радна површина подесна, можда је потребна подлога 
за миша. 

Пети корак: проверити да ли корисник може лако да прилагођава 
софтверска подешавања за брзину и тачност показивача. 

Потребно је организовати корисницима обуку како да подешавају уређај. 
 

Софтвер 
Први корак: проверити да ли је софтвер погодан за одређени задатак. 
Потребно   је   да   софтвер   помогне   кориснику   да   обавља   задатак, 

минимизује  стрес  и  погодује  му.  Проверити  да  ли  су  корисници  довољно 
обучени за коришћење софтвера. Софтвер треба брзо и јасно да одговара на 
наредбе корисника, са одговарајућом повратном информацијом, као што су јасне 
поруке за помоћ. 

 
Намештај 
Први корак: проверити да ли је радна површина довољно велика за сву 

неопходну опрему, папире итд. 
Потребно је направити више места премештањем штампача, материјала 

итд. на неко друго место. Размотрити да се направе нове утичнице за струју и 
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уређаје, тако да опрема може да се помери по потреби. Треба омогућити 
прилагодљиво преуређивање. 

Други корак: проверити да ли је столица добро подешена. 
Потребно је да корисник буде у стању да обавља рад у удобном седећем 

положају. Потребна је обука како корисник да се исправно држи док ради, итд., 
нису приказани сви кораци који су потребни, итд. 

 
Радна средина 
Први корак: проверити да ли има довољно простора да се мењају положај 

и покрети. 
Потребно  је  обезбедити  потребан  простор  за  кретање,  истезање  и 

окретање. Потребно је преуредити распоред у канцеларији и проверити да нема 
неких  препрека.  Каблови  треба  да  буду  чисти  и  не  смеју  да  представљају 
опасност од саплитања. 

Други корак: проверити да ли је осветљење добро. 
Потребно је да корисници буду у могућности да контролишу јачину 

светла, нпр. подешавањем ролетне на прозору или прекидача за светло. 
Трећи корак: проверити да ли је ваздух пријатан. 
Потребно је убацивати свеж ваздух ако је могуће јер компјутери  и друга 

опрема могу да исуше ваздух. Биљке могу да помогну. Ако је неугодност велика 
поставити уређај за влажење ваздуха. 

Четврти корак: проверити да ли је температура пријатна. 
Потребно је контролисати грејање, потребно је да корисници буду даље 

од извора топлоте. Ако у просторији има много електронске опреме вероватно ће 
бити потребна боља вентилација или клима уређај. 

Пети корак: проверити да ли је ниво буке пријатан. 
Потребно је размотрити премештање извора буке, нпр. штампача, даље 

од корисника или размотрити постављање звучне изолације. 
Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и 

радној околини је најважнији детаљ у процесу анализе ризика, јер на бази добро 
препознатих   опасности   и   штетности   следећи   кораци   се   могу   лакше   и 
квалитетније урадити. Зато у овом послу треба да учествују експерти. 

 
4. ЗАКЉУЧАК 
Да би се постигла повезаност са предметом Аутоматизација и роботика, 

приказани су примери управљачких система у модерној процесној индустрији 
произвођача SIEMENS, DCS – Distributed Control System, PLC – Programmable 
Logic  Controller,  Industrial  PC.  Имајући  у  виду  да  је  произвођач  у  фази 
пројектовања елиминисао  опасности,  односно  обухваћена  је  превенција  кроз 
пројектовање – превенција будућности, у овом раду се указује само на проблеме 
који могу настати при коришћењу РС и приказане су предложене мере за 
смањење ризика. 

Послодавци  су  законом  обавезни  да  пруже  обавештења  и  обуку  о 
здрављу и безбедности свим запосленима којима је то потребно. Обука треба да 
буде професионална како би радници били оспособљени за послове за које су 
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одговорни. Запослени треба да прођу кроз безбедносну и здравствену обуку, као 
и да буду обавештени о опасностима које су повезане са конкретним задацима и 
о безбедним радним поступцима. Значајно је и активно учешће запослених јер 
одлично   познају   свој   посао   и   могу   да   предложе   практичне   начине   за 
елиминисање или смањење ризика. Укључивање запослених је значајан начин 
придобијања њиховог пристанка за промене и подстицања поштовања правила. 

У циљу имплементације захтева везаних за безбедност и здравље на раду 
који проистичу из Закона, потребно је вршити свеукупну и константну едукацију 
како послодаваца и запослених тако и свих других учесника који имају утицаја у 
доношењу одлука у овој области и ширењу културе рада којом се ова област 
унапређује. 
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П Р А В И Л Н И К 
о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при ручном преношењу терета 
 

I. Основне одредбе 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се  минимални захтеви које  је послодавац 
дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном 
преношењу терета при којем нарочито постоји ризик од настанка повреде или 
обољења кичменог стуба. 

 
Члан 2. 

Ручно  преношење терета, у смислу овог правилника, представља свако 
преношење или придржавање терета масе веће од три килограма од стране једног 
или више запослених, укључујући подизање, спуштање, гурање, вучење, ношење 
или померање терета при којем, услед његових карактеристика или неповољних 
ергономских услова, нарочито постоји ризик од настанка повреде или обољења 
кичменог стуба запослених. 

 
Члан 3. 

Под изразом кичмени стуб подразумева се кичмени стуб са свим 
припадајућим структурама. 

 
II. Обавезе послодавца 

Члан 4. 
Послодавац је дужан да предузме  одговарајуће организационе мере или 

да користи одговарајућа средства, а нарочито опрему за рад на механизовани 
погон да би избегао ручно преношење терета. 

Послодавац је дужан да, где није могуће избећи ручно преношење терета, 
предузме одговарајуће организационе мере, користи одговарајућа средства или 
да обезбеди запосленима коришћење таквих средстава са циљем да се отклони 
или смањи ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба који настаје 
при том ручном преношењу терета. 

 
Члан 5. 

Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 
може избећи, организује обављање послова тако да се ручно преношење терета 
обавља на безбедан и здрав начин и да: 

1)  процени, уколико је  могуће пре  почетка обављања послова, 
безбедносне и здравствене услове на   раду према врсти послова узимајући у 
обзир карактеристике терета; 
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2)  спровођењем  превентивних  мера  отклони  или  смањи  ризик  од 
настанка  повреде кичменог стуба запослених, узимајући у обзир карактеристике 
радне околине и захтеве који се јављају при обављању послова. 

Послодавац је дужан да, ради процене безбедносних и здравствених 
услова на раду и спровођења превентивних мера, изврши процену ризика на 
радном месту и у радној околини на  коме се ручно преношење терета не може 
избећи, узимајући у обзир факторе ризика у складу са Прегледом фактора ризика 
(Прилог 1), односно да изврши делимичну измену и допуну акта о процени 
ризика уколико је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и 
процењени фактори ризика наведени у Прилогу 1. 

Преглед фактора ризика (Прилог 1) одштампан је уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

 
Члан 6. 

Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен 
телесним и психичким могућностима запосленог, односно да при распоређивању 
запосленог на послове на којима се ручно преношење терета  није могло  избећи 
узме  у  обзир  индивидуалне  факторе  ризика  за  те  запослене  у  складу  са 
Прегледом индивидуалних фактора ризика (Прилог 2). 

Преглед индивидуалних фактора ризика (Прилог 2) одштампан је уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

 
Члан 7. 

Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 
може избећи, организује обављање послова тако да запослени подижу или носе 
терет чија маса не прелази одговарајућу вредност у складу са вредностима 
наведеним у Табели 1. 

 
Табела 1. 

 

Старосна доб запослених Највећа дозвољена маса терета [kg] 
мушкарци жене 

15 до 19 година 35 10 
од 19 до 45 година 50 25 
више од 45 година 40 15 

 
Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 

може  избећи,  организује  обављање  послова  тако  да  труднице  не  обављају 
послове ручног преношења терета. 

 
Члан 8. 

Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 
може избећи, организује обављање послова тако да кумулативна маса терета који 
запослени подижу и носе не прелази одговарајућу вредност у складу са 
вредностима наведеним у Табели 2. 
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Табела 2. 
Дужина 

ношења [m] 
Учестаност 

ношења [min-1] 
Кумулативна маса 

[kg/min] [kg/h] [kg/8h] 
≤ 1 8 120 7.200 10.000 

>1 ≤ 2 5 75 4.500 10.000 
> 2 ≤ 4 4 60 3.000 10.000 

> 4 ≤ 10 2 30 1.500 10.000 
> 10 ≤ 20 1 15 750 6.000 

 
Кумулативна маса терета јесте производ масе терета и учестаности 

ношења у јединици времена. 
Кумулативна маса терета који подижу и носе жене не сме да буде већа од 

4.000 у току осмочасовног радног времена. 
 

III. Обавештавање запослених 
Члан 9. 

Послодавац је  дужан да  запосленима или њиховим представницима за 
безбедност и здравље на раду обезбеди све информације које се односе на 
безбедност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у циљу 
остваривања безбедних и здравих услова за рад при ручном преношењу терета. 

Информације морају да садрже минимум података који се односе на: 
1) масу терета; 
2) тежиште најтеже стране терета код ексцентричних терета. 

 
IV. Оспособљавање запослених 

Члан 10. 
Послодавац је дужан да у току  оспособљавања за безбедан и здрав рад, 

запослене који ручно преносе терет упозна са свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној околини, а који настају при ручном 
преношењу терета. 

 
V. Сарадња послодавца и запослених 

Члан 11. 
Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и 

здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на 
ручно преношење терета. 

 
VI. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 12. 
Послодавци који су, пре ступања на снагу  овог правилника, започели 

обављање   делатности,   односно   организовали   обављање   послова   тако   да 
запослени  обављају  послове  ручног  преношења  терета,  дужни  су  да  своје 
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пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од дана 
ступања на снагу овог правилника, осим са одредбом члана 7. став 2. овог 
правилника - коју су дужни да примењују од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

 
Члан 13. 

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у 
Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 
 

Прилог 1 
 

ПРЕГЛЕД ФАКТОРА РИЗИКА 
 

1. Карактеристике терета 
При  ручном  преношењу  терета  нарочито  постоји  ризик  од  настанка 

повреде или обољења кичменог стуба, ако је терет: 
- сувише тежак или велик; 
- гломазан или га је тешко прихватити; 
- нестабилан или се његов садржај помера; 
- позициониран на  начин који захтева да се терет држи или преноси на 

удаљености од трупа или тако да захтева савијање или увијање трупа; 
-  због  свог  облика  и/или  састава  такав  да  лако  може  проузроковати 

повреду на раду запосленог, нарочито у случају судара или удара. 
 

2. Потребан физички напор 
При  ручном  преношењу  терета  нарочито  постоји  ризик  од  настанка 

повреде или обољења кичменог стуба, ако потребан физички напор: 
- је сувише велик; 
- се само постиже увијањем трупа; 
- настаје као последица изненадног померања терета; 
- је учињен са телом у нестабилном положају. 

 
3. Карактеристике радне околине 

Карактеристике  радне  околине  могу  нарочито  да  повећају  ризик  од 
настанка повреде или обољења кичменог стуба, ако: 

- нема довољно простора за обављање послова, а посебно уколико је 
висина простора недовољна; 

- су подови или радне површине неравни због чега постоји опасност од 
спотицања или су клизави у односу на обућу који запослени користи; 

- радно место или радна околина онемогућавају безбедан положај терета 
у односу на тело запосленог или положај тела запосленог; 

- постоје разлике у нивоима пода или радне површине услед чега се 
ручно преношење терета врши на различитим висинама; 

- су подови или радне површине нестабилне; 
- су услови радне околине неодговарајући. 
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4. Захтеви који се јављају при обављању послова 
При ручном преношењу терета нарочито постоји ризик од настанка 

повреде или обољења кичменог стуба, ако се при обављању послова јављају, 
један или више, следећих захтева: 

- сувише учестао или продужен физички напор који посебно оптерећује 
кичмени стуб; 

- недовољно дугачак период одмора или опоравка од напора; 
- велика висина подизања или дужина ношења или померања; 
- брзина рада коју захтева обављање послова, а на   коју запослени не 

може да утиче. 
 

 
 

Прилог 2 
 

ПРЕГЛЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ФАКТОРА РИЗИКА 
 

При ручном преношењу терета нарочито постоји ризик од настанка 
повреде или обољења кичменог стуба, ако: 

- радни процес није прилагођен телесним и психичким могућностима 
запосленог; 

- запослени користи средства и опрему за личну заштиту на раду. 
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П Р А В И Л Н И К 
о начину и поступку процене ризика на радном месту 

и у радној околини 
 

Садржина правилника 
Члан 1 

Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од 
настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на 
радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које 
послодавац уређује актом о процени ризика. 

 
Основ и сврха процене ризика 

Члан 2 
Процена ризика и мере које послодавац утврди обезбеђују се применом 

прописа о безбедности и здрављу на раду и других прописа, а примењују се ради 
отклањања опасности и штетности на радном месту и у радној околини, односно 
ради отклањања или смањења ризика, у обиму којим се спречава повреда на раду, 
оштећење здравља или обољење запосленог. 

 
Обухват процене ризика 

Члан 3 
Процена  ризика  заснива  се  на  систематском  евидентирању  и 

процењивању свих фактора у процесу рада - могућих врста опасности и 
штетности на радном месту и у радној околини које могу да проузрокују повреду 
на раду, оштећење здравља или обољење запосленог. 

Проценом ризика сагледавају се организација рада, радни процеси, 
средства за рад, сировине и материјали који се користе у технолошким и радним 
процесима, средства и опрема за личну заштиту на раду, као и други елементи 
који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећења здравља или обољења 
запосленог. 

Процена ризика обухвата: 
1) опште податке о послодавцу; 
2) опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад, и њихово 

груписање и опис средстава и опреме за личну заштиту на раду; 
3) снимање организације рада; 
4) препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и 

у радној околини; 
5) процењивање ризика у односу на опасности и штетности; 
6) утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање 

ризика;  
7) закључак; 
8) измене и допуне акта о процени ризика. 
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Општи подаци о послодавцу 
Члан 4 

Општи подаци о послодавцу садрже: 
1)  пословно име (назив), седиште, односно адресу послодавца; 
2)  делатност послодавца; 
3)  податке о лицима која врше процену ризика и лицима која учествују у 

процењивању ризика (име, презиме, стручна спрема и др.). 
 

Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад 
(и њихово груписање) и средстава и опреме за личну заштиту на раду 

Члан 5 
Опис  технолошког и  радног  процеса,  опис  средстава  за  рад  која  се 

користе у тим процесима (и њихово груписање) и опис средстава и опреме за 
личну заштиту на раду врши се на начин погодан за прикупљање и процењивање 
потребних информација о тим процесима и средствима према постојећем стању. 

Описом се обухватају: 
1)  објекти који се користе као радни и помоћни простор, укључујући и 

објекте на отвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама; 
2)  опрема за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације, алат и сл.) 

која се користи у процесу рада и врши се њихово груписање; 
3)  конструкције и објекти 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.), опис њихове намене и начина коришћења; 

4)  помоћне конструкције и објекти, као и конструкције и објекти који се 
привремено користе за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, 
тунелска подграда, конструкција за спречавање одрона земље при копању 
дубоких ровова и сл.); 

5)  друга средства за рад која се користе у процесу рада или су на било 
који начин повезана са процесом рада, њихова намена и начин коришћења; 

6)  средства и опрема за личну заштиту на раду; 
7)  сировине и материјали који се користе; 
8)  други потребни елементи. 

 
Снимање организације рада 

Члан 6 
Снимање организације рада обухвата увид у акт послодавца којим се 

уређује његово унутрашње уређење, односно организација и систематизација 
радних места за обављање послова из делатности послодавца и другу 
документацију послодавца која се односи на организацију рада, као и непосредну 
проверу прописане, односно утврђене организације рада и фактичког стања 
организације рада код послодавца. 
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Снимак организације рада послодавца садржи послове, називе и локацију 
радних места где се обављају послови, услове за заснивање радног односа и број 
запослених на тим радним местима, од тога број жена, мушкараца, млађих од 18 
година, инвалида, радно време и време проведено на одређеним пословима, 
одступања прописане, односно утврђене организације рада од фактичког стања 
организације рада код послодавца и др. 

 
Препознавање и утврђивање опасности и штетности 

на радном месту и у радној околини 
Члан 7 

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у 
радној околини врши се на основу података који се прикупљају из документације 
којом располаже послодавац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном 
месту, прибављањем потребних информација од запослених и информација из 
других извора и разврставањем у врсте прикупљених података, односно могућих 
опасности и штетности на које ти подаци указују. 

При утврђивању података о опасностима и штетностима на радном месту 
и у радној околини полази се од постојећег стања безбедности и здравља на раду 
(важећи стручни налази о извршеним прегледима и испитивањима средстава за 
рад, као и о извршеним испитивањима услова радне околине, извештаји о 
претходним  и   периодичним  лекарским  прегледима   запослених,  подаци   о 
повредама на раду, професионалним болестима и обољењима у вези са радом, 
средствима и опремом за личну заштиту на раду, анализа предузетих мера ради 
спречавања повреда на раду, професионалних болести и обољења у вези са радом, 
инспекцијски налази о извршеном надзору, упутства за безбедан рад, прописана 
документација за употребу и одржавање, односно паковање, транспорт, 
коришћење, складиштење, уништавање и др.). 

Опасности и штетности групишу се у зависности од њихове врсте и 
природе. 

 
 
 

Опасности се групишу у: 
Члан 8 

 
што су: 

1) механичке опасности, које се појављују коришћењем опреме за рад, као 
 

(1) недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова, 
(2) слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду 

запосленом, 
(3) унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и 

померања одређене опреме за рад, 
(4) коришћење   опасних   средстава   за   рад,   која   могу   произвести 

експлозије или пожар, 
(5) немогућност или ограниченост правовременог уклањања са  места 

рада, изложеност затварању, механичком удару, поклапању, и сл., 
(6) други  фактори  који  могу  да  се  појаве  као  механички  извори 

опасности; 
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2) опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места, 
као што су: 

(1) опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима 
запослени долази у додир, а које имају оштре ивице - рубове, шиљке, 
грубе површине, избочене делове, и сл.), 

(2) рад на висини или у  дубини, у  смислу прописа о  безбедности и 
здрављу на раду, 

(3) 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 осветљен или проветраван, и 
сл.), 

(4) могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине), 
(5) физичка нестабилност радног места, 
(6) могуће последице или сметње услед обавезне употребе средстава или 

опреме за личну заштиту на раду, 
(7) утицаји услед обављања процеса рада коришћењем неодговарајућих 

или неприлагођених метода рада, 
(8) 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.); 

 
 

су: 
3) опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, као што 
 

(1) опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и 
опреме под напоном, 

(2) опасност од индиректног додира, 
(3) опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и 

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

(4) опасности услед удара грома и последица атмосферског пражњења, 
(5) опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања, 
(6) друге  опасности  које  се  могу  појавити  у  вези  са  коришћењем 

електричне енергије. 
 
 
 

Штетности се групишу у: 
Члан 9 

1) штетности које настају или се појављују у процесу рада, као што су: 
(1) хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење 

у организам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.), 
(2) физичке штетности (бука и вибрације), 
(3) биолошке  штетности  (инфекције,  излагање  микроорганизмима  и 

алергентима), 
(4) штетни   утицаји   микроклиме   (висока   или   ниска   температура, 

влажност и брзина струјања ваздуха), 
(5) неодговарајућа - недовољна осветљеност, 
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(6) штетни утицаји зрачења (топлотног, јонизујућег или нејонизујућег, 
ласерског, ултразвучног), 

(7) штетни климатски утицаји (рад на отвореном), 
(8) штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, 

транспорту, паковању, складиштењу или уништавању, 
(9) друге штетности које се појављују у радном процесу, а које могу да 

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

 
2) штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 

који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обавља, као што 
су: 

(1) напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или 
вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности и сл.), 

(2) нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, 
клечање и сл.), 

(3) напори   при   обављању   одређених   послова   који   проузрокују 
психолошка оптерећења (стрес, монотонија и сл.), 

(4) одговорност  у  примању  и  преношењу  информација,  коришћење 
одговарајућег знања и способности, одговорност у правилима 
понашања,  одговорност  за  брзе  измене  радних  процедура, 
интензитет у раду, просторна условљеност радног места, конфликтне 
ситуације, рад са странкама и новцем, недовољна мотивација за рад, 
одговорност у руковођењу, и сл.; 

 
3) штетности везане за организацију рада, као што су: рад дужи од пуног 

радног времена (прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно време, рад 
ноћу, приправност за случај интервенција, и сл.; 

 
4) остале штетности које се појављују на радним местима, као што су: 

(1) штетности које проузрокују друга лица (насиље према лицима која 
раде на шалтерима, лица на обезбеђењу, и сл.), 

(2) рад са животињама, 
(3) рад у атмосфери са високим или ниским притиском, 
(4) рад у близини воде или испод површине воде. 

 
Процењивање ризика у односу на опасности и штетности 

Члан 10 
Процена ризика заснива се на анализи вероватноће настанка и тежине 

могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог у вези са 
радом проузрокованих на радном месту и у радној околини. 

На основу прикупљених података и препознатих, односно утврђених 
опасности и штетности и утврђене листе опасности и штетности у радној околини 
на сваком радном месту, избором и применом одговарајућих метода врши се 
процењивање ризика - вероватноће настанка и тежине повреда на раду, оштећења 
здравља или обољења запосленог. 
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Процењивање ризика врши се за сваку препознату, односно утврђену 
опасност или штетност, упоређивањем са дозвољеним вредностима прописаним 
одговарајућим прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким 
прописима, стандардима и препорукама. 

Вероватноћа настанка повреде на раду, оштећења здравља или обољења 
запосленог у вези са радом, проузрокованих опасностима и штетностима на 
радном месту и у радној околини, процењује се на основу претходне анализе која 
узима у обзир учесталост и трајање изложености запослених опасностима и 
штетностима, вероватноћу настанка опасног догађаја и техничке или друге 
могућности за њихово избегавање, односно ограничење. 

Тежина могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења 
запосленог процењује се на основу претходне анализе која узима у обзир 
предвидиву врсту повреде (смртна, тешка, колективна или лака повреда на раду) 
која се може очекивати. 

Ако се утврди да на радном месту и поред потпуно или делимично 
примењених мера  у  области безбедности и  здравља на  раду  и  других  мера, 
постоје опасности и штетности, које према налазу процењивача ризика могу да 
изазову повреду или угрозе здравље запосленог, сматра се да је такво место са 
повећаним ризиком, што се утврђује актом о процени ризика. 

 
Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика 

Члан 11 
На основу процењених ризика на радном месту и у радној околини, 

послодавац утврђује начин и мере за њихово спречавање, отклањање или 
смањење на најмању могућу меру. 

Ако су процењени ризици такве природе да живот и здравље запослених 
нису теже угрожени, а за чије отклањање су потребна већа инвестициона улагања, 
актом о процени ризика могу се утврдити мере и рокови за њихово спровођење 
којима се у потпуности отклањају ризици или којима се они смањују на најмању 
могућу меру. 

О спровођењу мера за отклањање, смањење или спречавање ризика стара 
се послодавац непосредно или преко лица одређеног за безбедност и здравље на 
раду или другог лица одређеног актом о процени ризика. 

 
Члан 12 

Мере за спречавање, отклањање или смањење ризика послодавац утврђује 
полазећи од процењеног ризика, утврђеног приоритета и поштујући принципе 
превенције, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким 
прописима, стандардима или опште признатим мерама. 

Мере које се утврђују за спречавање, отклањање или смањење ризика 
јесу:  

1) одржавање  у  исправном  стању  и  вршење  прегледа  и  испитивања 
средстава за рад; 

2) обезбеђивање прописаних услова за  безбедан и  здрав рад у  радној 
околини; 
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3) оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 
4) обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово 

одржавање и испитивање; 
5) упућивање запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе у 

складу са оценом службе медицине рада, и др. 
 

Члан 13 
На основу оцене службе медицине рада, послодавац актом о процени 

ризика утврђује посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на 
радном месту са повећаним ризиком или за употребу односно руковање 
одређеном опремом за рад. 

 
Закључак 
Члан 14 

По спроведеном поступку снимања организације рада, препознавања и 
утврђивања опасности и штетности, процењивања ризика у односу на опасности 
и штетности и утврђивања начина и мера за отклањање, смањење или спречавање 
ризика, у складу са овим правилником, послодавац доноси закључак. 

Закључак садржи: 
1) сва радна места на којима је извршена процена ризика; 
2) радна места која су утврђена као радна места са повећаним ризиком; 
3) приоритете у отклањању ризика; 
4) изјаву послодавца којом се обавезује да ће применити све утврђене 

мере за безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са 
актом о процени ризика. 

 
Измене и допуне акта о процени ризика 

Члан 15 
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже 

потпуној измени и допуни након сваке колективне повреде на раду са смртним 
последицама, која се догоди на радном месту и у радној околини послодавца. 

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже 
делимичним изменама и допунама (у делу који се односи на одређено радно 
место и с њим повезана радна места), и то: 

1) у случају смртне повреде на раду и тешке повреде на раду; 
2) у случају појаве сваке нове опасности или штетности, односно промене 

нивоа ризика у процесу рада; 
3) када  мере  које  се  утврде  за  спречавање,  отклањање или  смањење 

ризика нису одговарајуће или не одговарају процењеном стању; 
4) када је процена заснована на подацима који нису ажурни; 
5) када  постоје могућности и  начини  за  унапређење, односно  допуну 

процењених ризика. 
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Члан 16 
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини подлеже 

потпуној или делимичној измени или допуни и на основу наложене мере 
инспектора рада. 

 
Покретање поступка процене ризика 

Члан 17 
Поступак процене ризика покреће послодавац доношењем одлуке о 

покретању поступка процене ризика. 
 

Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика 
Члан 18 

Послодавац одлуком о покретању поступка процене ризика одређује једно 
или више лица одговорних за спровођење поступка процене ризика у складу са 
овим правилником (у даљем тексту: стручно лице). 

Стручно лице послодавац одређује из реда запослених код послодавца са 
положеним  стручним  испитом  о  практичној  оспособљености  за  обављање 
послова безбедности и здравља на раду. 

За вршење процене ризика послодавац може да ангажује правно лице, 
односно предузетника са лиценцом у области безбедности и здравља на раду. 

Уговором о ангажовању правног лица, односно предузетника одређују се 
једно или више стручних лица из реда запослених код тог правног лица, односно 
предузетника, као и друга лица која имају одговарајућу стручност и знање 
потребне за вршење процене ризика, која су одговорна за спровођење поступка 
процене ризика. 

 
План спровођења поступка процене ризика 

Члан 19 
Стручно лице саставља план спровођења поступка процене ризика који 

одобрава послодавац, а који садржи: 
1)  правни основ за процену ризика (прописи у области безбедности и 

здравља на раду, национални и међународни стандарди, и др.); 
2)  организацију и координацију спровођења, измена и допуна поступка 

процене ризика; 
3)  списак  правних  и  физичких  лица  компетентних за  процењивање 

ризика (у даљем тексту: процењивачи ризика); 
4)  методе за вршење процене ризика; 
5)  фазе и рокове за процену ризика; 
6) начин прикупљања документације потребне за процену ризика 

(упутства за безбедан рад, упутства за одржавање, стручни налази о прегледима и 
испитивањима опреме за рад, испитивања услова радне околине и др.); 

7)  информисање процењивача ризика; 
8)  координацију између процењивача ризика; 
9)  начин прибављања информација за процену ризика од запослених; 
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10) консултације  са   представницима  запослених  и   информисање 
представника запослених о резултатима процене ризика и предузетим мерама; 

11) друге радње потребне за спровођење, измене и допуне поступка 
процене ризика. Ако послодавац ангажује правно лице, односно предузетника за 
обављање послова процене ризика, ангажовано правно лице, односно 
предузетник, уз план спровођења поступка процене ризика прилаже фотокопију 
лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

План спровођења поступка процене ризика јесте саставни део 
документације о процени ризика. 

 
Провера ефикасности примене акта о процени ризика 

Члан 20 
Провера ефикасности примене акта  о  процени ризика врши  се 

непрекидно, тако што се проверава ефикасност спроведених мера и процењује 
успешност њиховог спровођења у погледу отклањања и смањења ризика. 

Проверу  ефикасности  примене  акта  о   процени  ризика  врши  лице 
одређено за безбедност и здравље на раду код послодавца. 

Ако у поступку провере ефикасности примене акта о процени ризика лице 
за безбедност и здравље на раду уочи њихову неефикасност, предлаже корекцију 
тих мера. 

Поступак спровођења корективних мера врши се изменама и допунама 
акта о процени ризика. 

 
Прелазна и завршна одредба 

Члан 21 
Послодавац је дужан да акт о процени ризика, усклађен са одредбама овог 

правилника, донесе у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
правилника, у складу са законом. 

До доношења акта о процени ризика према одредбама овог правилника, 
мере безбедности и здравља на раду које се спроводе ради спречавања повреда на 
раду, професионалних обољења и болести у вези са радом спроводе се сагласно 
одредбама општег акта или уговора о раду којим се код послодавца уређују права, 
обавезе и одговорности из области безбедности и здравља на раду. 

 
Члан 22 

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 
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