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ПРЕДГОВОР 
 

Ова публикација, означена као Књига 4 – Општи део, садржи неке 
теме из безбедности и здравља на раду (БЗР) у оквиру широког спектра 
техничких дисциплина.  

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

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

У оквиру књиге, у поглављу Безбедност рада и радне средине,  
представљени су потенцијални проблеми који се јављају, као и мере 
безбедности које се спроводе, при ручном руковању теретом, при 
извођењу грађевинских радова, при асфалтирању путева, при 
експлоатацији и одржавању базних станица мобилне телефоније као и при 
гасном заваривању. Такође су обрађене мере превенције од струјног 
удара, мере за редукцију буке у рачунарским учионицама и здравствени 
проблеми професионалних возача моторних возила. У посебном 
поглављу, под називом Пожарна безбедност, обрађена је проблематика 
противпожарних материјала који се користе у градитељству као и поделе 
простора, угроженог експлозијом, на зоне опасности.  

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

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

 
 

Ниш, јун 2012. год.                                             др Дејан Благојевић 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РУЧНОМ ДИЗАЊУ И НОШЕЊУ 
ТЕРЕТА 

 
Бобан Цветановић, Петар Ђекић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА 
Иако се савремени претовар покушава организовати без употребе мануелног 

рада, подаци показују да је проценат радника који дижу, носе или помичу тешке терете, и 
даље, врло велики. Мануелно руковање је делатност која, често, подразумева пренапорне 
задатке или оне који укључују нефизиолошке положаје и покрете, па је ризик од настанка 
повреде нарочито изражен. У овом раду ће бити приказана процена ризика за један 
сегмент мануелног руковања, а то је дизање и ношење терета.  

Кључне речи: процена ризика, дизање и ношење, терет  
 

RISK ASSESSMENT OF MANUAL LIFTING AND CARRYING LOAD 
 

AIMS AND OUTCOMES  
While trying to organize a modern handling of loads, without the use of manual work, 

the data show that the percentage of workers who lift, carry or move heavy loads, still very 
large. Manual handling is an activity that often involves strenuous tasks, or those involving 
awkward postures and movements, and the risk of injury especially pronounced. This paper will 
provide a risk assessment of manual handling segment, which is the lifting and carrying loads. 

Key words: risk assessment, lifting and carrying, load. 
 

1. УВОД 
Мануелно руковање теретом је делатност која често подразумева рад са 

теретима који су превелики, тешки за хватање или нестабилни. Задаци могу бити 
пренапорни или такви да укључују неуобичајене положаје или покрете, а радно 
окружење може бити са клизавим, неравним или нестабилним подовима, 
екстремним температурама и лошим осветљењем. Према Правилнику о 
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета 
(Службени гласник РС 106/09) [1], ручно манипулисање теретом 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.  

Делује невероватно податак да стопа радника, који носе или помичу 
тешке терете, у ЕУ-25 износи 34,5%, док у ЕУ-10 она достиже чак 38% [2]. 
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. 
Забрињавајућ је податак да, од свих пријављених незгода, чак 37% чине незгоде 
при ручном претовару. С обзиром на изражен ризик од настанка повреда, врло је 
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важно извршити, квалитетну, процену ризика радних места која подразумевају 
овакав претовар терета.  

Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља 
запослених и минимизирање могућности да запослени или окружење буду 
угрожени током активности у процесу рада. Према Закону о безбедности и 
здрављу на раду Републике Србије, сви послодавци морају да врше редовну 
процену ризика тј. да имају Акт о процени ризика на радном месту и у радној 
околини. Поступак процене ризика на радном месту, детаљно је регулисан 
Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 
околини (Службени гласник РС 101/05) [8].   

У Европској унији, минималне захтеве за заштиту радника од опасности 
при ручном руковању теретом даје Директива 90/269/ЕЕЗ, из 1990. год. На 
међународном нивоу примењује се и стандард ISO 11228 Ергономија- Ручно 
руковање [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.  

С обзиром на различите типове физичког оптерећења и карактеристика 
рада, одређивање и процена ризика одвојено се спроводи са за дизање – ношење 
и за гурање – вучење.    

У овом раду ће се извршити процена ризика само за дизање и ношење 
терета (слика 1). 
 

             
Слика 1. Дизање и ношење терета 

 
Структура рада обухвата поглавља којима је објашњен поступак процене 

ризика за дизање и ношење терета, као и пример процене ризика једног радног 
места које подразумева ручни претовар.  Дате су и мере које треба предузити да 
би се oпасности, које се јављају по безбедност и здравље радника при оваквом 
претовару, смањиле или потпуно елиминисале. На крају рада је дат закључак са 
литературом. 
 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ ДИЗАЊУ И НОШЕЊУ 
У досадашњим истраживачким радовима коришћене су различите 

квалитативне експертне методе процене ризика: GUARDMASTER, KINNEY, 
PILZ, WKO (Wirtschaftskammem Osterreichs-metoda austrijske državne komore), 
SME, AUVA (AllegeineUnfallversicherungsanstalt-метода аустријских произвођача 
целулозе и папира), СМЕ (метода ЕУ за мала и средња предузећа) и др. Без 
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обзира на изабрану методу, пракса је показала да процену ризика треба вршити у 
три корака [4]:  

1. идентификација опасности; 
2. одређивање и процена ризика; 
3. детаљан опис мера.    

 

2.1. Идентификација опасности – контролна листа 
Први корак у процени ризика је идентификација карактеристика самог 

ризика. У ту сврху служи контролна (чек) листа (табела 1). Број питања у листи 
није ограничен, а питања представљају субјективни став процењивача ризика 
према проблему. 

 
Табела 1: Контролна листа за идентификацију опасности при ручном 

руковању теретом 
 

Питања Да Не 

1. Да ли се редовно дижу и преносе терети 
масе веће од  3 кг?   

  

2. Да ли се руковање теретом обавља у 
нефизиолошком положају тела?  

  

Напомена: Сваки положај тела који значајно одступа од уобичајеног и удобног држања, 
сматра се нефизиолошким нпр. сагињање напред, закретање или бочно нагињање горњег дела 
тела, терет одмакнут од тела или изнад висине рамена, леђа извијена уназад, клечећи или 
чучећи положај. 

3. Да ли је руковање теретом отежано због 
карактеристика самог терета 

  

Нпр. Терет је гломазан, неправилног облика, нестабилан, врућ, хладан, оштре ивице, глатке 
површине. 

4. Да ли је руковање теретом додатно отежано 
због неповољних услова рада 

  

Нпр. Скучен простор за кретање, просторије мале висине, мекан или клизав под, дуги путеви за 
кретање, хладне или врло топле просторије, лоша расвета. 

5. Има ли притужби од стране радника    
Нпр. Превелика тежина терета, болови у леђима и зглобовима, превелика брзина рада, 
временски притисак, повећани умор. 

 
Ако је на једно или више питања одговор „Да“, потребно је спровести 

процену и оцену ризика. 
 
2.2. Одређивање и процена ризика 
При процењивању карактеристика рада, нужно је добро познавати 

активности које се процењују, јер ће груба процена или претпоставка довести до  
кривих  резултата. 
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2.2.1. Метода кључних показатеља за дизање и ношење терета 
Главни показатељи при дизању и ношењу терета су: 
 трајање рада, учесталост; 
 тежина терета; 
 положај тела; 
 услови рада. 
Ако целокупну активност сачињава неколико делова, са различитим 

операцијама руковања теретом, потребно их је проценити и документовати 
посебно. 

Процена се базира на једном радном дану. Ако се за време обављања 
дела активности промени тежина терета и/или положај тела, у прорачун је 
потребно узети њихову средњу вредност. 

За процену су нужна три корака: 
Корак 1: Одређивање вредности бодова оптерећења према времену, 
Корак 2: Одређивање вредности бодова оптерећења према терету, 

положају тела и условима рада, 
Корак 3: Оцењивање. 

 
 Корак 1: Одређивање вредности бодова према времену 

Одређивање вредности бодова оптерећења према времену је, као и чек 
листа, субјективни приказ проблема и ради се помоћу таблице, одвојено за два  
могућа типа руковања теретом: 

 За делове активности које карактерише редовно понављање 
краткотрајног дизања и спуштања, број понављања је пресудан при 
временском бодовању. 

 За делове активности које карактерише  ношење терета, пресудан је 
укупни пут којим се терет преноси (просечна брзином кретања човека 
је око 4 km/h). 

Вредновање може бити дато и на другачији начин, а  пожељно је да 
активности буду вредноване што детаљније. 

 
Табела 2: Временско одређивање оптерећења (изабрати само једну колону!) 

Дизање или спуштање (<5 с) Ношење (> 5 м) 

Број понављања у 
току радног дана 

Бодова 
Укупно пређено у 
току радног дана 

Бодова 

< 10 1 < 300 м 1 

10 до <   40 2 300 м до < 1 км 2 

40 до <  200 4 1 км до < 4 км 4 

200 до <  500 6 4 км до < 8 км 6 

500 до < 1000 10 8 км до < 16 км 10 

≥ 1000 15 ≥ 16 км 15 
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 Корак 2: Одређивање вредности бодова према тежини терета, 
положају тела и условима рада 
 

 а) Тежина терета 
 Одређивање тежине терета ради се на основу таблице, одвојено за 
мушкарце и жене. 

 Ако се приликом процењивања за време рада рукује различитим 
теретима, у прорачун се може узети средња вредност, под условом да 
тежина појединог терета не прелази 40 кг за мушкарце, односно 25 кг 
за жене. 

 

Табела 2: Тежинско одређивање оптерећења  

Тежина терета  
за мушкарце (кг) 

Бодова 
Тежина терета  
за жене (кг) 

Бодова  

< 10 1 < 5 кг 1 

10 до < 20 4 5 до < 10 4 

20 до < 30 8 10 до < 15 8 

30 до < 40 12 15 до < 25 12 

≥ 40 20 ≥ 25 20 
 
 б) Положај тела 
 Одређивање вредности бодова положаја тела ради се на основу таблице 3. 
У обзир ће се узети положаји тела који су карактеристични за руковања теретом. 
Ако приликом рада долази до  различитих положаја, израчунава се средња 
вредност бодова положаја тела за делове активности који је процењују. 
 

Табела 3: Вредност бодова оптерећења тела   

Положај тела, позиција терета Бодова 

Горњи део тела је усправан, без oкретања трупа    
При дизању (спуштању) и ношењу, терет је уз тело     1 

Горњи део тела  је лагано нагнут напред или лагано закренут  
При дизању (спуштању) и ношењу, терет је уз тело или мало одмакнут 2 

Ниско сагињање или јако нагињање напред  
 Лагано нагињање  напред са истовременим закретањем трупа 
Терет је далеко од тела или изнад висине рамена 

4 

Јако нагињање напред са истовременим закретањем трупа 
Терет је далеко од тела  
Ограничена стабилност положаја тела приликом стајања 
Чучање или клечање   

10 

За одређивање вредности бодова положаја тела користе се типични положаји тела 
при ручном руковању теретом. Када имамо више различитих положаја тела у 
прорачун узимамо њихову средњу вредност – не повремене екстремне вредности. 
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 ц) Услови рада 

  За одређивање вредности бодова услова рада, у прорачун ће се узети 
радни услови који преовлађују у време процењивања. Повремена одступања, 
која не утичу на сигурност неће се узимати у обзир. 
 

Табела 4. Вредност бодова услова рада  

Радни услови Бодова 

Добри радни услови 0 

Ограничен простор за кретање и неповољни ергономски  услови 2 

Јако ограничен простор за кретање и/или нестабилност тежишта 
терета 6 

 
 
 Корак 3: Оцењивање 

 Оцена сваког појединог дела активности врши се помоћу вредности 
бодова из таблице (рачуна се сабирањем  бодова  кључних показатеља и 
множењем са бодовима. 
 

Табела 5. Оцењивање 

Оптерећење према 
тежини терета 

+   Оптерећење према 
положају тела 

+  Оптерећење према 
радним условима 

 

=  Укупно 
x   Временско 
оптерећење 

= Укупно 
оптерећење 
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Табела 6. Образложење утврђених вредности 

 
   

3. ПРИМЕР ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
У простору за паковање, пакују се терети тежине 20кг и преносе од стола 

за  паковање до палете на поду. Ове активности обављају мушкарци [4]. 

 Појављују се следећи услови: 
 240 операција померања по смени; 
 20 кг тежина терета; 
 ниско сагињање или јако нагињање према напред приликом спуштања 
терета; 

 лоши услови за захватање терета; 
 
 
 
 

Укупно 
оптерећење  
оптерећење 

Образложење утврђених вредности 

< 10 Ниско оптерећење, не постоји ризик од физичког преоптерећења. 

10 до < 25 
Повећано оптерећење за групу радника који су мање отпорни.*  
За ту групу радника би било корисно реорганизовати радно 
место.**  

25 до < 50 
Велико оптерећење могуће код свих радника. Препоручује се 
реорганизовање радног места.   

> 50 
Врло велико оптерећење, велика могућност настанка повреда. 
Нужно реорганизовање радног места.  

* Мање отпорним радницима сматрају се радници старији од 40 или млађи од 21 
године, радници који су тек почели са радом или особе које болују од неке 
болести., 

 
** Реорганизовање радног места може се извести смањењем тежине терета, 
скраћивањем времена у којем су радници под преоптерећењем итд. 
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Образац за процену – Дизање и ношење 

 

Радно место/Активност: 
Паковање пакета и одлагање на палете 

 
 Корак 1: Одређивање вредности бодова према времену 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Корак 2: Одређивање вредности бодова према тежини терета, 
положају тела и условим рада 

 
a) Тежина терета 

 
 

 
 

Дизање (спуштање) (<5 с) 

Број понављања у 
току радног дана 

Бодова 

< 10 1 

10 до <   40 2 

40 до <  200 4 

200 до <  500 6

500 до < 1000 8 

≥ 1000 10 

Тежина терета за 
мушкарце (кг) 

Бодова  

< 10 1 

10 до <20 4 

20 до <30 8

30 до <40 12 

≥ 40 20 
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б) Положај тела 

 

Положај тела, позиција терета Бодова 

Горњи део тела је усправан, без закретања трупа    
При дизању (спуштању) и ношењу, терет је уз тело     1 

Горњи део тела  је лагано нагнут напред или лагано закренут  
При дизању (спуштању) и ношењу, терет је уз тело или мало 
одмакнут 

2 

Ниско сагињање или јако нагињање напред  
Лагано нагињање  напред са истовременим закретањем трупа 
Терет је далеко од тела или изнад висине рамена

 

4 

Јако нагињање напред са истовременим закретањем трупа 
Терет је далеко од тела  
Ограничена стабилност положаја тела приликом стајања 
Чучање или клечање   

10 

 
 

ц) Услови рада 
 

Радни услови Бодова 

Добри радни услови 0 

Ограничен простор за кретање и неповољни ергономски  
услови 

 

2 

Јако ограничен простор за кретање и/или нестабилност 
тежишта терета 6 

 
 Корак 3: Оцењивање 
 

8 

+   4 

+   2 

 

=  14 x      6 = 84 
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 Резултати процене показују врло велико оптерећење радника при 
дизању и ношењу терета. Највећи проблем је велика тежина терета и 
релативно велики број понављања у току радног времена.  
 Такође, проблем представља и нефизиолошки положај тела у току 
извођења ових радњи. 
 

4. ДАЉА АНАЛИЗА - ДЕТАЉАН ОПИС МЕРА     
На темељу утврђеног ризика потребно је одредити мере. Ово је нарочито 

битно у   случајевима кад су радни циклуси нарочито сложени или приликом рада 
у изузетно тешким радним условима (нпр. ватрогасци). Ове анализе  захтевају  
доста  времена и ергономску стручност. Партнери за контакт су надлежна тела 
на националном нивоу, специјалисти медицине рада и институције из подручја 
безбедности и здравља на раду. 

Врло често, из оцене ризика одмах су видљиве потребне мере и 
приступи проблему. Узроке високих вредности потребно је одмах уклонити. 
Ближе, то подразумева конкретне организационе мере у случају високог 
временског оптерећења, смањење  тежине терета или коришћење помоћних 
уређаја за подизање у случају високих вредности за тежину терета, као и боље 
обликовање самог места рада у случају високих вредности за положај тела. 
 

4.1.   Планирање и  организовање радних операција транспорта терета 
Транспорт терета треба схватити једнако озбиљно као и производни ток. 

Добрим планирањем избегавамо непотребни, ризични, неспретни транспорт, 
импровизовање приликом транспорта и неодговарајућа транспортна средства. 
Приликом планирања радне снаге у обзир узети старост, пол и телесну грађу особа 
које ће обављати радне задатке. Код честог транспорта терета треба урачунати и 
организовати паузе [5,7]. 

Приликом планирања  треба проверити 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 

Укупно 
оптерећење 

ћ

Образложење утврђених вредности 

< 15 
Ниско оптерећење, не постоји ризик од физичког 
преоптерећења.  

10 до < 35 
Повећано оптерећење за групу радника који су мање 
отпорни.*  За ту групу радника би било корисно 
реорганизовати радно место.**  

35 до < 70 Велико оптерећење могуће код свих радника. 
Препоручује се реорганизовање радног места.   

> 70 
Врло велико оптерећење, велика могућност 
настанка повреда. Нужно реорганизовање радног 
места.
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размотрити могућности аутоматизације, механизације и коришћење опреме за 
дизање и транспорт. Треба обратити пажњу на то да се при томе не стварају нови 
радни ризици (као што су бука или вибрација шаке, односно, руке). 

Приликом набавке сировине и материјала који се морају транспортовати 
ручно, не наручивати паковања тежа од  25 кг. Од посебне је важности да 
терети нису претешки, и да се на радном месту користе исправне технике 
дизања и преношења терета. Требало би увек назначити тачну тежину терета 
тежих од 10 кг. 

Тешке или честе мануелне послове треба да  раде више радника или, ако 
је то могуће, количину рада треба смањити, а укупно оптерећење поделити на 
мање делове (слика 2). 

 

      
 

Слика 2: Подела терета на више радника као превентивна мера 
 

4.2. Помоћна средства при ручном транспорту терета 
Када постоје могућности, мануелни транспорт терета, треба заменити 

механизованим (нпр.покретне траке, дизалице, виљушкари, вакумски уређаји за 
дизање, транспортне траке, гравитационе клизнице, подизне плоче, 
аутодизалице, колица…) [5,7].   (слика 3). 

 

     
Слика 3. Помоћни уређаји  за транспорт терета 

 
Приликом набавке помоћних средстава, потребно је омогућити 

радницима, који ће их користити, да изразе своје мишљење о опреми која се 
набавља. За набавку транспортне опреме одредити компетентну особу или тело 
које ће бити одговорно.  

Раднике треба оспособити за коришћење нове транспортне опреме и дати 
им период прилагођавања на нову опрему.  
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4.3. Информисање, оспособљавање  и  надзор  
Ако радници морају радити мануелне послове, потребно је да од стране 

послодавца буду информисани о ризицима на послу и обољењима, посебно 
везано уз њихове конкретне задатке. Према Правилнику [2] 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 правилни транспорт терета и исправне 
технике руковања, за коришћење транспортне и заштитне опреме.  

Надређени ће надзирати придржавање упутства за рад.  
 

5. ЗАКЉУЧАК 
Иако се савремени претовар покушава организовати без употребе 

мануелног рада, подаци показују да је проценат радника који дижу, носе или 
помичу тешке терете, и даље, врло велики. Мануелно руковање је делатност која 
врло често подразумева пренапорне задатке или оне који укључују незгодне 
положаје и покрете, па је ризик од настанка повреде нарочито изражен.  

Од послодаваца се тражи да процене здравствене и сигурносне ризике 
који 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 процесу рада 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. Сврха 
процене ризика је да се елиминише или умањи могућност повреда и обољења у 
току радних активности и задатака. 
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Ивона Ћирић, ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
У циљу упознавања студенaта Високе техничке школе струковних студија из 

Ниша са основним постулатима из области безбедности и здравља на раду, посебна 
пажња биће посвећена опасностима при раду са електричном струјом. Полазећи од 
чињенице да је саставни део нашег живота, електрична струја је сагледана кроз глобалне 
области одрживости развоја, економичности, па до уобичајeних свакодневних 
активности. Изложеност утицају електричне струје на човека је велика, било да се ради о 
радном месту, домаћинству, забавно-спортским активностима и сл. Потенцијалне 
опасности захтевају предузимање низа активности које се манифестују кроз примену 
савремних техничких, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других 
мера и средстава. 

Кључне речи: електрична струја, струјни удар, безбедност, заштита.  
  

PHYSIOLOGICAL NATURE OF THE ELECTRICAL CURRENT 
EFFECTS AND PREVENTIVE MEASURES USED IN ELECTRICAL 

SHOCK PROTECTION 
 

AIMS AND OUTCOMES 
In the purpose of familiarization of students at the High Technical School of 

professional studies in Nis with basic postulates in the field of security and health at work, 
special attention will be paid to the dangers when working with electricity. Having in mind that 
electrical current is a common part of our lives, it must be analyzed through the global scope of 
sustainability, development, economics and usual daily activities. Exposure to the electrical 
current is a major health hazard to humans at various places such as, at workplace, at home, in 
the sport’s centre and so on. Potential dangers require a number of preventive measures to be 
employed.  The desired effect of these measures is achieved through the application of 
contemporary technical, educational, social, organizational and other measures and resources.
 Keywords: electrical current, current shock, safety, protection. 

 
1. УВОД  
Електрична струја као феномен, најбоље је сагледана кроз концепт про-

водности [1]. Усмерено кретањe наелектрисања, без обзира на његово порекло и 
природу кретања, прате одговарајући топлотни, магнетни и електрохемијски 
ефекти. Сваки од наведених ефеката, сам по себи, представља извор бројних 
потенцијалних опасности по безбедност и здравље људи. Ради заштите људи и 
материјалних добара, неопходно је дефинисати и применити стандарде које 
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електрични уређаји морају да задовоље, као и мере безбедности уз едукацију 
свих слојева друштва (слика 1). 

 

 
 Слика 1: Хијерархијски приказ превентивних корака у погледу безбедности 

 од струјног удара 
 

2. ФИЗИОЛОШКИ УТИЦАЈ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 
Топлотни ефекат представља први и незаобилазан фактор упозорења о 

потенцијалним опасностима које могу настати као последица неконтролисаног 
протицања електричне струје. Процеси конверзије енергије су у складу са 
законима темродинамике и манифестују се одговарајућим светлосним ефектима 
[2]. 

Опште позната чињеница „да струја увек иде линијом мањег отпора“, 
добија посебно на значају приликом разматрања основних физиолошких утицаја 
и њихових последица. 

Успостављањем тока наелектрисања кроз организам, долази до одгова-
рајућих реакција и последица опасних по људски живот. Свака функција 
људског организма, или његових делова, праћена је одговарајућом променом 
расподеле налектрисања унутар организма. Те промене се простиру кроз нервни 
систем у виду електричног сигнала. Селективним мерењима параметара 
поменутих сигнала, без уношења било каквог поремећаја у нормално функци-
онисање организма, добијамо корисне дијагностичке информације о појединим 
функцијама организма. Ефективно гледано, протицање електрицитета кроз љу-
дски организам, манифестује се кроз процесе поларизације и деполаризације 
ћелија организма и топлотним ефектима, који су директна функција отпорности 
организма и интензитета струје која протиче кроз њега [2]. 
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Значај импедансе људског организма посебно је важна ако узмемо у 
обзир чињеницу да је већина извора електричне енергије напонског типа. Наиме, 
ако се жели ограничити могуће излагање људског тела дејству електричне струје, 
потребно је одредити граничну вредност напона који омогућава протицање 
„дозвољене граничне струје“ кроз организам. У пракси се редовно занемарује 
реактанса посматране имепдансе и сва пажња се усмерава на активни отпор R. 
Активни отпор људског тела није константа, већ зависи од низа чинилаца: 

 чистоће, влажности и дебљине коже; 
 напона;  
 времена дејства струје; 
 карактеристика струје;  
 контактног притиска и сл. 

 
3. ПУТАЊЕ СТРУЈЕ КРОЗ ЉУДСКО ТЕЛО 
Људско тело и његови делови могу се посматрати као један широк, 

неправилан и нехомоген проводник. Ткива људског организма су електроли-
тички проводници у којима су слободни носицоци јони соли дисоцираних у води 
(углавном се ради о јонима натријума и хлора). Њихова електрична проводност, 
односно, отпорност, зависи од бројних чиналаца почев од хемијског састава, 
функције у организму, па до карактеристика струја којој се излажу. 
 

   

Слика 2: Модел људског тела са становишта проводности 
 

Површинска отпорност коже зависи од општег стања организма, има 
различиту вредност од особе до особе, места на телу, температуре, влажности и  
примењеног напона. Његова просечна вредност за влажну кожу износи од 0,7 до 
1 k/cm2, док за суву кожу износи 70 до 100 k/cm2. 

Изузимајући из разматрања механизам настанка контакта људског 
организма са извором електричне струје, електрична струја се затвара кроз 
људско тело по стандардним путањама, руке-ноге, рука-рука, и нога-нога. Поред 
стандардних, постоји и низ нестандардних путања чији затворени пут обухвата 
главу, леђа или груди. 

У пракси, најчешће се потенцијална разлика јавља између руку или 
између руке и тачке ослонца-стајалишта (слика 3). Напон додира, као битан 
параметар карактеризације струјног удара, представља део напона уземљења које 
човек може премостити додиром на растојању од 1m, док је напон корака, део 
напона уземљења који човек премости кораком дужине 1m [3]. 
  

Табела 1: Класификација напона према безбедности 

Низак напон 0 - 50 V 
Висок напон 100 - 300 V 
Врло висок напон  ≥ 1000 V 
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Слика 3: Еквивалентна шема људског тела за 220 V као и путања рука-рука  
при истом напону  

 
За нормалне услове околине и употребе, трајно допуштени напони 

додира су мањи од 50 V за наизменичну струју, и мањи од 120 V за једносмерну 
струју. За теже услове рада (трајни додир човека с потенцијалом земље и знатне 
промене импедансе тела човека у зависности од влажности коже), гранични 
напон додира износи 25 V за наизменичну струју, а 60 V за једносмерну струју. 
 

Табела 2: Ефекти струје на тело 

Јачина струје ЕФЕКТИ СТРУЈЕ НА ТЕЛО 

<1mA углавном неприметно; 

до 5mA осећај благог шока, безболно али узнемирујуће; 

6 - 25 mA жене - болни шокови, губитак мускулатурне контроле; 

9 - 30 mА 
мушкарци - паралишућа струја, одбацивање од извора и 
контракције мишића, невољни покрети узрокују друге повреде; 

50 - 150 mА 
екстремни болови, респираторне блокаде, јаке мишићне реакције, 
могућа смрт; 

1 - 4.3 А 
ритмичност срца угрожена, мускулатурне контракције, оштећења 
нерава, смрт очекивана; 

10 А срчани удар, опасне опекотине, смрт.  
 

4. ЗАШТИТА ОД СТРУЈНОГ УДАРА 
Под електричним ударом подразумева се нежељено протицање струје–

електрицитета, из спољашње средине кроз људско тело. До протицања струје 
долази када се између појединих делова људског тела јави потенцијална разлика. 
Електрична енергија може да изазове струјни удар дејством техничке струје, 
атмосферским или електростатичким пражњења [3]. Другим речима, до струјног 
удара долази када људско тело постане део струјног кола. 
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До струјног удара може доћи приликом контакта-додира делова 
електричних водова који се у нормалном простору налазе на ненултом 
потенцијалу-директан додир (слика 3а), као и приликом контакта-додира, 
електропроводних делова који се на потенцијалу различитом од нултог могу 
наћи у случају квара-индиректан додир (слика 3б). 

Заштитне мере које се предузимају, бирају се на основу последица 
физиолошког дејства струје на људско тело. Смањење ризика од струјног удара, 
односно, изложености струјном удару, постиже се испуњавањем стандарда, 
применом мера безбедности и образовањем. 

Први корак при раду са електричним уређајима или инсталацијама јесте 
провера присутва високог напона уз помоћ мерних уређаја на начин предвиђен 
стандардима. То значи да је потребно прочитати упутство о руковању мерним 
уређајем, обезбедити простор и бити сконцентрисан на оно што се ради.  

Суштина мера безбедности од струјног удара базирана је на разумевању 
појмова уземљења, односно, нуловања (слika 4), и природе тока електричне 
струје. 

 

   

Слика 4: а) Човек је директним додиром затворио струјно коло без обзира да ли стоји на 
изолатору или не (фаза Л3, нула, руке, тело); б) Особа је постала део затвореног 
електричног кола индиректним контактом са приступачним проводним деловима 

електричног уређаја 
 

 

Слика 5:  Приказ ситуације када се особа налази у близини голих високонапоснких водова 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 4,   ЈУН 2012. 

 19

5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПОСТУПЦИ ЗАШТИТЕ ОД 
ДИРЕКТНОГ СТРУЈНОГ ДОДИРА ДЕЛОВА КОЈИ СУ  

 ПОД ЕЛЕКТРИЧНИМ НАПОНОМ 
Највећа опасност при раду са електричним машинама и постројењима 

настаје приликом додира проводника који су под фазним или међуфазним 
напоном (220-380V). Из тог разлога, електрични уређаји, постројења и 
инсталације морају бити реализовни (конструисани, пројектовани), тако да 
директан додир њихових делова под напоном буде потпуно онемогућен. 

Основни превентивни поступак безбедности од струјног удара јесте 
уземљење. Оно треба да буде пројектовано тако да омогући „спровођење“ 
електричне струje ка земљи у случају квара и атмосферског пражњења [4], без 
прекорачења дозвољених вредности за оптерећење електричне инсталације или 
опреме, и без нарушавања нормалног снабдевања електричном енергијом, уз 
услов да заштити људе у близини уземљених објеката. 

Електрична опрема, приликом нормалног рада и при укључивању и 
искључивању, не сме штетно да делује на другу опрему. Такође, електрична 
опрема, укључујући проводнике и каблове, мора се поставити тако да се може 
лако проверавати, одржавати и прилазити њеним прикључцима и да се њоме 
може лако руковати. 

Натписне плочице и друга средства која служе за распознавање, морају се 
поставити на расклопне апарате ради означавања њихове намене (слика 6). 
Управљачки елементи и елементи сигнализације (тастери, сигналне светиљке и 
др.), морају се постављати на лако приступачна и видљива места.  
 

 
Слика 6: Натписна плочица на електричном уређају 

 

Технички услови, смерови кретања и боје управљачких и сигналних 
елемената утврђени су правилником СРПС ИЕЦ 60364-6 [4]. 

Проводници и каблови морају се поставити, односно означити, тако да се 
лако могу распознати при полагању, поправљању или замењивању. Ради распо-
знавања користе се проводници одговарајућих боја изолованог омотача, или се 
врши бојење, намотавање трака или постављање прстенова одређених боја или 
ознака. Комбинација зелене и жуте боје (било као изолованог омотача 
проводника или жиле кабла, или траке за омотавање, или бојењем) користи се 
искључиво за распознавање заштитног проводника, проводника за изједначење 
потенцијала и заштитно неутралног проводника (ПЕН-проводника) [5]. 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 4,   ЈУН 2012. 

 20

Светлоплава боја (изолованог омотача проводника, или жиле кабла, или 
траке за омотавање, или бојењем) користи се за распознавање неутралног 
проводника. У вишежилним кабловима са више од пет проводника, чије се жиле 
означавају бројевима, за неутрални проводник мора се изабрати онај који је 
означен бројем 1.  

У струјном колу у коме нема неутралног проводника може се користити 
проводник вишежилног кабла означен светлоплавом бојом за другу сврху, али не 
у сврху заштитног проводника. Ако се у том струјном колу за развод користе 
изоловани проводници, проводник са изолацијом светлоплаве боје не сме се 
користити. 

Проводници који нису означени комбинацијом зелене и жуте боје или 
светлоплавом бојом могу се употребити за све друге сврхе осим за сврху 
заштитног проводника, односно, неутралног проводника. Код вишежилних 
каблова са више од пет жила, који су означени бројевима, проводници означени 
бројевима већим од један, могу се употребити за све друге сврхе осим за 
заштитни проводник, односно, неутрални проводник.  

Ако се неизоловани проводници означавају бојењем, не морају се бојити 
целом дужином (нпр. бојење на ширини 15 mm до 100 mm у сваком одељку или 
на сваком приступачном делу сматра се задовољавајућим).  

Код кратких развода једножилним кабловима, где су везе недвосмислено 
уочљиве, није потребно да се постављају ознаке за распознавање. 

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

У расклопном блоку (разводна табла, разводни орман, командни пулт или 
разводна кутија), мора се поставити и груписати електрична опрема исте врсте 
струје и/или напона и раздвојити од електричне опреме друге врсте струје и/или 
напона, тако да не може доћи до међусобно штетних утицаја (слика 7). 
 

   

Слика 7: Кутија са разводним жицама и разводна табла 
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Заштите од директног додира изводе се на више начина као што су:  
1. заштита делова под напоном изоловањем; 
2.  заштита преградама или кућиштима (спречавају сваки додир делова 
под напоном); 

3.  заштита препрекама (спречавају случајан додир делова под напоном); 
4.  заштита постављењем ван дохвата руке (спречавају случајан додир 
делова под напоном); 

5.  допунска заштита помоћу заштитних уређаја диференцијалне струје 
(ЗУДС). 

 
 5.1. Заштита изоловањем 

Улога заштитног изоловања је да спречи сваки додир са деловима под 
напоном. Делови под напоном морају бити потпуно покривени изолацијом која 
се може уклонити само њеним разарањем.   

За фабрички израђену опрему, изолација мора одговарати српским 
стандардима за ту врсту опреме. Код друге опреме, изолација мора бити израђена 
тако да трајно издржи механичке, хемијске, електричне или топлотне утицаје 
којима опрема може бити изложена у раду. Боје, лакови, емајл и слични 
производи, не сматрају се довољном изолацијом у погледу заштите од директног 
додира. 

Када се изолација поставља за време извођења инсталације, одговара-
јућим испитивањима мора се проверити да је квалитет изолације као код сличне 
опреме произведене у фабрици. 
 
 5.2. Заштита преградама или кућиштима - минимално IP2x 

Делови под напоном морају бити затворени или преграђени тако да 
обезбеђују степен заштите најмање IP 2X (internatioanl protection) [6]. Aко су 
потребни отвори већи од отвора који се допуштају за IP 2X ради замене делова, 
као што су сијалична грла, прикључнице, осигурачи или за исправан рад 
електричне опреме: 

- морају бити предузете одговарајуће мере да се спречи случајан додир 
делова под напоном; 

- мора се поставити упозорење да су делови приступачни кроз отвор под 
напоном и да се не смеју додиривати. Преграде или кућишта чије су горње 
водоравне површине приступачне, морају имати степен заштите најмање IP 4X. 

- после искључења напајања делова под напоном који су заштићени овим 
преградама или кућиштима, с тим да се напајање поново може успоста-вити само 
после њиховог поновног успостављања; 

- ако се уметне друга преграда која обезбеђује степен заштите најмање IP 
2X и спречава сваки додир са деловима под напоном, а која може бити уклоњена 
само помоћу кључа или алата.  

Преграде и кућишта морају бити сигурно учвршћени и довољно чврсти и 
трајни да би одржали захтевани степен заштите и одговарајући размак од делова 
под напоном под условима нормалног  рада, узимајући у обзир  одговарајуће 
спољашње утицаје. 
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Када је потребно уклонити преграду, 
отворити кућиште или одстранити делове 
кућишта, то мора бити могуће само на један 
од следећих начина:  

- помоћу кључа или алата; 
- после искључења напајања делова под 

напоном који су заштићени овим прегра-
дама или кућиштима, с тим да се напајање 
поново може успоставити само после 
њиховог поновног успостављања; 

- ако се уметне друга преграда која 
обезбеђује степен заштите најмање IP 2X и 
спречава сваки додир са деловима под 
напоном, а која може бити уклоњена само 
помоћу кључа или алата. 

 

 
Слика 8: IP2Х 

 
 5.3. Заштита препрекама 

Препреке морају да спрече: 
- случајан физички приступ деловима под напоном; 
- случајан додир са деловима под напоном за време рада на опреми под 

напоном при редовном раду. 
Препреке се уклањају без употребе алата или кључа, али морају бити тако 

причвршћене да се спречи њихово случајно уклањање. Размак између препрека и 
делова који су постављени иза тих препрека, а налазе се под ниским напоном, 
мора износити најмање: 

1) 200 mm, ако се користе пречаге (само у електричним погонским и 
затвореним електричним погонским просторијама); 

2) 100 mm, ако се користе мреже отвора 20 до 60 mm; 
3) 40 mm, ако се користе круте мреже отвора до 20 mm са пречником 

жице најмање 2 mm; 
4) 15 mm, ако се користи пуни лим дебљине најмање 1 mm. 
Изузетно, дозвољени су и мањи размаци у префабрикованим 

постројењима, чија су изолациона својства испитана и задовољавају прописане 
услове.  
 
 5.4. Заштита постављањем ван дохвата руке 

Приступачни делови који су на различитим потенцијалима, не смеју се 
налазити унутар простора дохвата руке. Два дела сматрају се истовремено 
приступачним ако су међусобно удаљени мање од 2.5 m. Ако је простор у коме 
се задржава или креће особље, ограничен у хоризонталном правцу неком 
препреком (нпр. заштитном летвом, оградом, мрежом) која представља степен 
заштите испoд IP 2X, простор дохвата руке почиње од те препреке. У 
вертикалном правцу простор дохвата руке је 2.5 m, без обзира на међупрепреке 
чији је степен заштите испод IP 2X. 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 4,   ЈУН 2012. 

 23

Генерално гледано под простором дохвата руке, подразумева се област 
додира голим рукама без посредства помоћних средстава. У просторијама где се 
рукује проводним елементима великих дужина, претходно утврђена растојања 
морају бити повећана, водећи рачуна о димензијама тих елемената. 
 

5.5. Допунска заштита помоћу заштитиних уређаја диференцијалне 
струје (ЗУДС) 

Употреба заштитног уређаја диференцијалне струје, чија називна 
вредност диференцијалне струје деловања износи највише 30 mА, само је допуна 
друге мере заштите од директног додира у случају отказивања других мера 
заштите, што приказује слика 9. Коришћење искључиво таквих уређаја није 
комплетна мера заштите и не може се примењивати уместо заштитних мера 1÷4. 

 

 
Слика 9:  ЗУДС 

 
 6. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ СТРУЈНОГ УДАРА 

Електрични удар кроз тело изазива неконтролисано грчење или снажно 
пружање мишића. То се, пре свега, одражава на могућност, кочења шаке којом је 
додирнут, односно, држи се проводник, па се  не може пустити. Такође, због 
грчења мишића грудног коша, повређени може испуштати неартикулисане 
звукове. Због наглог активирања мишића може одскочити и пасти или пасти с 
висине. При додиру високог напона могу настати опекотине које могу имати 
катастрофалне последице по људски живот. У случају несреће настале као 
последица струјног удара, потребно је применти сет стандардизованих 
процедура (табела 3). 

 
Табела 3: Поступак понашања и пружања помоћи у случају струјног удара 

Струјни удар високим напоном Струјни удар изазван градским напоном 

 Не прилазити месту догађаја, 

 Не дирати унесрећенога и не уклањати 
проводник ако високи напон није 
искључен,   

 На отвореном или мокром не прилазити 
ни близу места несреће, јер земља и на 
неколико метара удаљености може 
бити под напоном („напон корака“).  

 Помоћу стручних особа искључити 
високи напон, обезбедити место и до 
доласка хитне службе спречити прилаз 
месту несреће. 

 Не прилазити унесрећеном ако још држи 
или дотиче вод под напоном, или ако 
постоји сумња да је у контакту са 
предметима или жицом под напоном 
(можда лежи на жици).  

 На сигуран начин искључити напон 
(прекидачем, искључењем склопке, 
вађењем осигурача), а у најгорем случају 
пресецањем кабла који дотиче 
унесрећеног, нпр. секиром, лопатом и сл. 
на сувој дрвеној дршки, коју треба 
омотати сувом тканином пре пресецања.  



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 4,   ЈУН 2012. 

 24

  Након искључења напона, прво 
додирнути унесрећенога или предмете у 
контакту с њим спољашном страном 
шаке (ако дође до грчења прстију, шака 
се неће затворити око предмета под 
напоном). Тек ако не осетите никакав 
напон наставити са пружањем помоћи.  

 Одмах почети с оживљавањем (масажа 
срца и вештачким дисањем), док не 
стигне стручна помоћ или док 
унесрећени не дође свести.  

 Ако унесрећени не показује знакове 
живота, позвати стручне службе. 

 
 

 

(а) 

 

(б) 
  

 

(ц) 

 

(д) 

Слика 10: Основи поступци мерења (а), правилно одржавана опрема (б), 
 начин обележавање места и инсталација(ц),  
електроизолационе (диалектричне) чизме (д) 
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 7. ЗАКЉУЧАК 
Имајући у виду утицај електричне енергије на савремено друштво, јасно 

је да је потребно посветити посебну пажњу свим аспектима њеног дејства. Значај 
безбедности при раду са електричним уређајима и инсталацијама, самим тим 
добија широку димензију, посматрано кроз палету потенцијланих мера 
превенције. Наглашавајући значај образовања, као врха пирамиде у оквиру поља 
превенције, можемо овде истаћи неколико кључних елементарних корака 
неопходних при раду са електричним уређајима и инсталацијама са становишта 
безбедности и то: не обављати никакве интервенције док је уређај под напоном, 
придржавати се конвенција о бојама проводника, држати уредно радни простор, 
мрежно напајање заштитити помоћу одговарајуће склопке, повезивање никада не 
вршити на „живо“, користити алат са одговарајућом изолацијом и изолован под, 
радити једном руком да би се онемогућио евентални проток струје кроз тело и 
бити максимлано сконцентрисан. 
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ РАДНИКА КОЈИ РАДЕ 
НА ПОСЛОВИМА АСФАЛТИРАЊА ПУТЕВА  

 
Драган Перић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ предавања је упознавање са основним знањем из области безбедности и 

здравља на раду, а у оквиру активности радника на пословима изградње линијских 
грађевинских објеката као што су путеви. Посебна пажња је посвећена могућим 
опасностима по безбедност и здравље радника који раде на пословима асфалтирања 
путева. Ову послови се обављају у посебним условима, веома неповољним по све 
учеснике.  

Исход предавања је да се студенти стручно оспособе за безбедну реализацију 
ових послова након завршетка студија.  

Кључне речи: радови на путу, асфалтирање путева, безбедност, заштита.  
  

SAFETY AND HEALTH WORKERS WHO WORK ON THE ROAD 
PAVING OPERATIONS. 

 
AIMS AND OUTCOMES 
In the purpose of familiarization of students at the High Technical School of 

professional studies in Nis with basic postulates in the field of security and health at work, in 
the activities of workers in jobs of building line of buildings such as roads, special attention will 
be paid to the possible dangers to the safety and health of workers who work on paving roads.  
This operations are performed in special circumstances, very bad for all participants.  

The outcome of these lectures is that students are professionally trained in the eventual 
realization of these jobs after graduation.  

Keywords: road works, road paving, safety, protection. 
 
1. УВОД  
Послови на асфалтирању путева представљају део завршних радова 

приликом изградње пута, изузимајући послове на уређењу градилишта и послове 
на постављању вертикалне сигнализације и опреме пута, као и послове на 
обележавању хоризонталне сигнализације. Реализација ових послова обавља се 
након завршетка припремних радова, земљаних радова, радова на изградњи 
објеката на путу, као и радова на изградњи доње подлоге горњег строја пута. 
Приликом реализације асфалтерских радова на путу, прво се изводе радови на 
изради горње подлоге горњег строја пута која се ради од битуминизираног 
носивог слоја (БНС-22, БНС-32), а затим радови на изради застора, односно,  
хабајућег  слоја,  који  се  ради  од  асфалт  бетона ( АБ-11,  АБ-16).   

Послови на асфалтирању путева обухватају: послове на производњи 
асфалтне мешавине, послове на транспорту асфалтне мешавине до места 
уграђивања и послове на уградњи асфалтне мешавине. У раду ће бити обрађене 
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опасности по безбедност и здравље радника који раде на пословима уградње 
асфалтне мешавине и предлог мера за спречавање ових опасности.  

 

 

Слика 1:  Поступак уграђивања асфалтне масе 
 

Структура рада обухвата поглавља којима је објашњена уградња асфалта, 
oпасности које се јављају по безбедност и здравље радника приликом уградње 
асфалтне мешавине, mере  заштите и безбедности, са закључком и литературом 
на крају рада. 

 
2. УГРАДЊА АСФАЛТА 
Након производње асфалтне мешавине у постројењима за производњу 

(асфалтним базама), асфалтна маса се транспортује до градилишта, где се помоћу 
одговарајуће механизације машински уграђује. Главна машина за разастирање 
асфалтне мешавине и делимично сабијање без вибрације и уз вибрацију је 
финишер. Идеална температура асфалтне мешавине за уградњу је 130 0C - 140 0С 
Финишер је потребно загрејати пре уградње асфалтне мешавине. Греје се пегла 
финишера помоћу уграђених грејача на пегли, јер финишер има инсталиран 
генератор, од кога се добија потребна струја за грејаче. Када се финишер постави 
на деоницу на којој треба да се разастире асфалт, поступак рада је следећи: 

- почиње се са уградњом асфалтне мешавине из последњег возила које је 
стигло на градилиште (са најтоплијом асфалтном мешавином); 

- разастирање се врши од ниже коте ка вишој, како у подужној, тако и у 
попречној пројекцији; 

- обезбеђује се континуитет уградње (финишер не сме да стане); 
- одређује се тренутак уласка лаког вибрационог ваљка са глатком пеглом, 
гуменог ваљка и тешког вибрационог ваљка са глатком пеглом;  

- поштују се одређена правила ваљања асвалтне мешавине у зависности од 
типа ваљка (произвођач је прописао оптималне брзине кретања ваљка, 
као и фреквенције и амплитуде при коришћењу вибрације при сабијању); 

- приликом ваљања температура асфалтне масе опада, јер је стално 
квашење водом пегле и гумених точкова ваљака. 
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Слика 2:  Поступак разастирања асфалтне масе 

 

 Процес сабијања асфалтне мешавине је веома важан због добијања 
захтеваног квалитета уграђеног асфалта и поступак рада је следећи: 

- почиње се  сабијање са лакшим глатким вибрационим ваљком; 
- код ваљања код подужног и попречног нагиба, креће се са ваљањем од 
ниже коте ка вишој, односно, од ниже ивице ка вишој на 20 цм од ивице; 

- брзину кретања ваљка треба прилагодити препорукама произвођача; 
- при повратку ваљак мора ићи истим трагом како је ишао унапред, али 
мора да има искључену вибрацију; 

- вибрација се обавезно искључује ако ваљак стоји у место; 
- окретање ваљка се врши на већ сабијеном или на старом асфалту; 
- други слој приликом уградње треба да буде паралелан са првим, али мора 
да буде померен са преклопом од 15 цм; 

- сваки следећи појас ваљања не сме да буде у истој линији иза финишера; 
- ваљак се не сме нагло заустављати на врућој маси и не сме нагло мењати 
правац, јер долази до забијања ваљка или гужвања масе; 

- на топлој асфалтној маси не сме се зауставити ваљак. 
  

Непоштовање било којег поступка рада од наведеног при разастирању и 
сабијању асфалтне мешавине, доводи до лоше уградње и одражава се на равност 
и збијеност  асфалтне мешавине. 

Контрола квалитета уграђеног асфалта, равност и збијеност је ригорозна 
и извођач радова може сносити последице лошег квалитета. Поред наведене 
механизације и возила са машинистима и возачима у рад су укључени и 
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грађевински радници-асфалтери, који ручно поправљају разасрту асфалтну 
мешавину и додају где она недостаје, а присутни су током целог процеса уградње 
асфалтне мешавине. Обично је уз један финишер и потребну гарнитуру ваљака 
присутно у раду и 8-10 грађевинских радника-асфалтера.   
 

 
Слика 3: Поступак сабијања асфалтне масе 

 
3. ОПАСНОСТИ КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ ПО БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЉЕ РАДНИКА ПРИЛИКОМ УГРАДЊЕ АСФАЛТНЕ 
МЕШАВИНЕ 

Приказ технологије разастирања и сабијања асфалтне мешавине указује 
на следеће опасности по безбедност и здравље радника које се јављају приликом 
уградње асфалтне мешавине рад се одвија: 

- углавном, без прекида саобраћаја, јер због непостојања алтернативних 
праваца није могуће усмерити саобраћај на друге путне правце; 

- са сталним градилишним кретањем машина и возила која учествују у 
уграђивању асфалтне мешавине; 

- на отвореном простору где су присутне инсталације електричне струје, 
ПТТ-а и друге; 

- на отвореном простору уз знатно повећану температуру ваздуха, због 
потребе да температура асфалтне мешавине приликом уградње буде 1300 

- 140 0C; 
- уз сталну буку због кретања машина и возила која уграђују асфалтну 
мешавину; 

- уз честе вибрације које настају када финишер и ваљци додатно сабијају 
асфалтну мешавину код уграђивања; 

- уз стална испаравања воде која се користи за квашење пегле ваљака која 
негативно утиче на дисајне органе и смањују видљивост. 
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4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТ  
Наведене опасности по безбедност и здравље радника које се јављају 

приликом асфалтирања путева указују на то да се рад машиниста и асфалтера 
обавља у узузетно тешким условима и да је због тога потребно за ове раднике 
применити:  

- основна правила заштите безбедности и здравља радника, 
- посебна правила заштите безбедности и здравља радника. 

 

Основна правила заштите безбедности и здравља радника обухвата већи 
број мера заштите од којих наводимо само неке: 

- избегавање опасности и штетности; 
- спречавање опасности и штетности на њиховом извору; 
- замене опасног, неопасним или мање опасним; 
- давање предности општим мерама заштите пред појединачним, 
- одговарајуће оспособљавања  радника; 
-  планирање заштите на раду с циљем међусобног повезивања технике, 
услова рада, људских односа и утицаја околине на радно место; 

-  прилагођавање техничком напретку; 
- прилагођавање рада запосленим радницима, нарочито у свези с 
обликовањем места рада, избора опреме, као и начина рада и производње 
посебно у сврху ублажавања једноличног рада и рада по учинку, како би 
се смањио њихов штетан учинак на здравље; 

- да сва средства рада буду снабдевена потребним заштитним уређајима, 
што се утврђује прописаним испитивањима и о чему се води прописана 
документација и евиденција; 

- да сва средства рада морају имати прописано испитивање од удара 
електричне струје о чему се води прописана документација и евиденција; 

- да се морају се предузети све потребне заштитне мере за спречавање 
пожара и експлозије у току рада у складу са важећим прописима; 

- процене опасности и штетности које се не могу отклонити применом 
основних правила безбедности и здравља на раду. 
 

Ако се опасност на безбедност и здравље радника не може отклонити  
применом основних правила заштите безбедности и здравља радника, примењују 
се посебна правила заштите која се односе на запослене и на начин обављања 
радног поступка. Послови са посебним условима рада утврђују се на основу 
спроведене посебне процене радног места и процене опасности која се јавља у 
току рада и те послове на основу спроведене анализе могу обављати само 
радници одређеног пола, одређене доба старости, одређеног здравсвеног стања и 
психичке способности. Такође, за посебне услове рада послодавац мора 
обезбедити и одговарајућа заштитна средства уз обавезну примену. 

Генерално, посебне мере заштите приликом обављања послова на 
асфалтирању путева обухватају: 
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-  мере заштите због одвијања процеса рада под саобраћајем; 
-  мере заштите због кретања возила и машина; 
- мере заштите због одвијања процеса рада на отвореном простору и 
повећане температуре ваздуха; 

-  мере заштите од буке и вибрације. 
 

4.1. Мере заштите због одвијања процеса рада под саобраћајем 
 За потребе извођења радова на поправци, односно, реконструкцији пута, 
ради се пројекат привремене саобраћајне сигнализације док трају радови, да би 
саобраћај уз одређена ограничења могао да се одвија. Пројектом се дефинише 
план одвијања саобраћаја и положај привремене саобраћајне сигнализације док 
трају радови. Извођење радова и одвијање саобраћаја се обезбеђује: 
 - постављањем вертикалне хоризонталне сигнализације (знаковима 
опасности, знаковима изричитих наредби, знаковима обавештења), 
 - постављањем светлосне сигнализације и светлосних ознака, 
 - постављањем и обележавањем одређених ознака на коловозу, 
 - постављањем одговарајуће опреме за усмеравање саобраћаја, 
 - ручним регулисањем саобраћаја. 
 

   
Слика 4: Опрема за усмеравање саобраћаја 

 
4.2. Мере заштите због кретања возила и машина 
За потребе уграђивања асфалтне мешавине поред наведене механизације 

укључен је одређени број грађевинских радника-асфалтера, који ручно уз помоћ 
грталице лопате и ручних колица учествују у процесу асфалтирања пута. 
Потребно је тачно дефинисати поступак укључивања ових радника у процес рада 
да не би били угрожени због кретања возила и машина која учествују у уградњу 
асфалтне мешавине. О поступку укључивања радника у технолошки процес 
детаљно треба да буду упознати сви радници који учествују у процесу 
асфалтирања пута. 
 

4.3. Мере заштите због одвијање рада на отвореном простору и 
повећане температуре ваздуха 

Пут, као линијски грађевински објекат, пролази поред разних објеката за 
становање, поред магацинског простора, поред ограда и водова електричне 
струје, водова ПТТ линија и друго, па се приликом уградње асфалтне мешавине 
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могу десити случајеви оштећења објеката и водова. Оштећење објеката и водова 
може проузроковати  повреде радника. Да се то не би десило, тачно треба 
прописати поступак рада у том случају. Радови на уграђивању асфалтне 
мешавине се одвијају при повећаној температури, због потребе уграђивања 
асфалтне мешавине при температури од 1300-1400. За поступк рада у оваквим 
условима детаљно треба да буду упознати сви радници који учествују у 
асфалтирању пута. Радници-асфалтери такође, треба да добију одговарајућу 
заштитну опрему за рад на отвореном простору и то: 

- средства и опрему за заштиту главе; 
- средства и опрему за заштиту руку; 
- средства и опрему за заштиту ногу; 
- средства и опрема за заштиту тела; 
- средства и опрему за заштиту очију; 
- средства и опрему за заштиту слуха; 
- средства и опрему за заштиту органа за дисање. 

 

               
 

          
   Слика 5: Заштитна средства радника-асфалтера за рад на отвореном 
 

 4.3.1. Заштита главе 
Средства за заштиту главе треба раднику да заштите главу од покретних 

делова машина и возила, пламена и интензивног топлотног зрачења, ударца 
главом о тврде препреке и пада предмета. У неким случајевима средство за 
заштиту главе треба да штити радника и од електричне струје. 

Најчешће се за заштиту главе употребљавају капе са штитником. За 
заштиту од прљавштине, прашине и опасног приближавања главе покретним 
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деловима машина служе капуљаче од текстилног материјала. Посебно су важне 
заштитне кациге од материјала као што су поливинил, полиестери, фенолне 
смоле и лаки метали који штите од пада тешких предмета на главу, од удара 
главом о запреку или од случајног додира главе са водовима високог напона. 
 
 4.3.2. Заштита руку 

Руке се штите од механичких повреда, вибрација, различитих текућина, 
од нагризајућих материјала, од зрачења (топлотног, ултраљубичастог, 
јонизацијског), од пламена, усијаних предмета и ужарених честица и од 
електричне струје. У ту се сврху употребљавају рукавице израђене од различитог 
материјала и различите израде, штитници за поједине делове руке (ручног 
зглоба, лакта, подлактице), као и напрстци. 
 
 4.3.3. Заштита ногу 

Ноге се штите од топлотног зрачења приликом уградње асфалтне масе, 
механичких повреда ударом, од предмета у паду, од влаге, од нагризујућих 
материја, од пламена, и честица ужареног материјала. У ту се сврху 
употребљавају заштитне ципеле (нпр. са челичном капицом), заштитне чизме, 
заштитне потколенице и коленице. Средства за заштиту ногу треба да буду 
отпорне на повећану температуру. 
 
 4.3.4. Заштита тела 

Заштитна средства за тело треба да штите радника од топлотног зрачења 
код уграђивања асфалта, од прашине, воде и других текућина, од нагризајућих 
материја, од пламена и ужарених честица, од неповољних климатских услова и 
од повреда. Ту спадају различите врсте радних одела од различитих материјала, 
као и посебни штитници за поједине делове тела (раме, трбух, бок), кабанице и 
огртачи.  
 
 4.3.5. Заштита очију 

Посебна заштитна средства за заштиту очију треба да штите очи радника 
од испарења код хлађења асфалта, од летећих честица код обраде материјала, од 
корозивних пара, од прскајућих корозивних капљица, од светлосног бљеска и од 
ултраљубичастог, односно, инфрацрвеног зрачења. За заштиту очију 
употребљавају се различити типови заштитних наочара, штитника за очи и цело 
лице, комбинираних по потреби са кацигама. Посебну пажњу треба обратити 
избору заштитних наочара од ултраљубичастог зрачења (вариоци гасом и 
електровариоци), узимајући у обзир потребне оптичке карактеристике заштитних 
стакала у зависности од радних услова (нпр. ампеража електричног лука). 
 
 4.3.6. Заштита слуха 

Посебна заштитна средства за заштиту слуха употребљавају се на радним 
местима где су радници изложени деловању интензивне буке, а када се бука не 
може смањити другим методама. Главна заштитна средства за заштиту слуха су: 
ушни улошци (чепови од памука импрегнираног восковима и уљима), чепови од 
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стаклене вуне ("шведска вата"), чепови израђени од пластичних маса, ушни 
покрови (покрови обложени материјалом који слабо проводи звук, а покривају 
цeлу ушну шкољку), кациге које су изнутра обложене материјалом који слабо 
проводи звук, употребљавају се за заштиту од врло интензивних бука штитећи од 
директне буке као и од акустичке енергије која се преноси преко костију. Ушни 
чепови смањују интензитет буке у просеку за 15-20 децибела, а ушни покрови за 
око 25 децибела, што зависи од начина израде. 
 
 4.3.7. Заштита органа за дисање 

У ову групу убрајају се сложена лична заштитна средства која су 
потребна за заштиту радника од штетног деловања испарења приликом сабијања 
асфалтне масе ваљцима, аеросола (отровних и фиброгених), плинова и пара као и 
од мањка кисеоника. Заштитна средства којима се прочишћава удахнути ваздух, 
(чиме се уклањају загађења), могу се употребити само уз услов да у атмосфери 
има изнад 16% кисеоника. Ту спадају плинске маске (обично их није 
препоручљиво употребљавати уз концентрације плина или штетних испарења 
изнад 2%), хемијски респиратори (концентрације плина или пара до 0,1%). 
Плинска маска и хемијски респиратор урађени су од филтра пуњеног активним 
угљеном, често хемијски обрађеним, који задржава плин или паре адсорпцијом 
или хемијском реакцијом. Филтар је учвршћен на образ или полуобраз на који су 
уграђени и вентили за удисање и издисање.  
 

4.4. Мере заштите од вибрације 
Приликом разастирања асфалтне мешавине кретањем финишер укључује 

вибрацију да би извршио делимично сабијање асфалтне мешавине. Такође, 
ваљци кретањем унапред укључују вибрацију да би додатно сабили асфалтну 
мешавину. Том приликом код машиниста, као и код радника-асфалтера 
вибрација може негативно да утиче на човеков организам и то двојако:   

-  вибрације шака-рука - јесу механичке вибрације које када се пренесу на 
систем шака-рука представљају ризик за безбедност и здравље 
запосленог, а нарочито од настанка васкуларних, коштаних или 
оштећења зглобова, неуролошких или мишићних поремећаја; 

-  вибрације целог тела - јесу механичке вибрације које када се пренесу на 
цело тело представљају ризик за безбедност и здравље запосленог, а 
нарочито када постоји ризик од настанка болести доњег дела леђа и 
повреде кичме запосленог. 
Послодавац је дужан да за радна места машиниста на уграђивању 

асфалтне мешавине и радна места грађевинских радника-асфалтера, где постоји 
могућност излагања запослених механичким вибрацијама изврши процену 
ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених, са циљем да утврди 
начин и мере за отклањање или смањење тих ризика.  

На основу процене ризика, када су измерене вредности изложености 
вибрацијом веће него што су дозвољене, послодавац је дужан да одмах донесе и 
спроведе план техничких и/или организационих мера за смањење изложености 
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механичким вибрацијама и другим повезаним ризицима, узимајући у обзир 
нарочито: 

-  обезбеђење додатне опреме која смањује ризик проузрокован 
механичким вибрацијама, као што су седишта која ефективно смањују 
вибрације целог тела и рукохвати који смањују вибрације које се 
преносе на систем шака-рука; 

-  одговарајуће поступке одржавања опреме за рад, радног места и с њим 
повезана радна места; 

- информисање и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад за 
коришћење опреме за рад у циљу смањења изложености на најмању 
могућу меру; 

-  ограничење трајања и интензитета изложености; 
-  радни распоред са одговарајућим периодима одмора. 

 
5. ЗАКЉУЧАК 
Имајући у виду да се у периоду од марта до октобра за потребе изградње, 

поправке и рехабилитације путева у Србији угради преко милион тона асфалтне 
мешавине, и да је за те послове ангажовано више хиљада људи, јасно је да је 
потребно посветити посебну пажњу безбедности и здрављу свим учесницима при 
уграђивању асфалтне мешавине. Значај безбедности при раду и очување здравља 
свих радника при уграђивању асфалтне мешавине, је посебно важан за 
менаџмент предузећа која се бави овом делатношћу. Због тога, су послодавци у 
обавези да изврше обуку безбедности и здравља на раду и свих ангажованих на 
овим пословима. Такође, запослени треба да буду обавештени о опасностима 
које се могу јавити приликом обављања радног процеса. У раду је указано на све 
ове опасности по безбедност и здравље радника. Такође, су предложене и мере 
ради смањивања опасности по безбедност и здравље радника на асфалтирању 
путева.   
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ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 
Томислав Маринковић , ВТШ Ниш 

  
 ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  

Овај рад има за циљ да студентима укаже на неке здравствене проблеме које прате 
професионалне возаче моторних возила, који су последица несавршености радних услова и 
моторних возила као средстaва рада. Исход предавања је оспособљавање студената да 
разумеју и анализирају недостатке који доводе до здравствених проблема код ових радника 
и упознају се са мерама које треба предузети за превазилажење ових проблема.  
 Кључне речи: моторна возила, безбедност, заштита, опрема.  

  
HEALTH PROBLEMS OF PROFESSIONAL MOTOR VEHICLES 

DRIVERS AND MEASURES OF PROTECTION 
  

 AIMS AND OUTCOMES 
Purpose of this lecture is to inform students about some health problems that are 

associated with professional motor vehicles drivers. These health problems come as 
consequence of imperfect work conditions and motor vehicles as work environment.  
 Outcome of this lecture will be to enable students to understand and analyze 
deficiencies that cause health problems in motor vehicles drivers and learn about measures that 
should be taken in order to overcome these problems. 
 Key words: motor vehicles, safety, protection, equipment 
 

1. УВОД  
Лица којима је управљање моторним возилом основно занимање, 

односно, која обављају јавни превоз робе и путника, су професионални возачи 
[1].  

Врло честе грешке ових возача настају због замора, а овакве грешке 
обично имају веома тешке последице.  

Имајући у виду сигурност путника, робе и осталих учесника у саобраћају,   
одговорност возача је велика. Возач својим активним деловањем у вожњи 
прилагођава брзину кретања возила, узимајући у обзир: 

 услове околине (услови пута, интезитет саобраћаја, временске прилике); 

 способност возила (пре свега са аспекта погонског мотора и  квалитета 
кочења; 

 потребе да се одржи жељени правац путовања и 

 безбедоносне мере да савлада изненадне појаве и препреке на путу. 

Према истраживању које је обухватило 57 земаља, саобраћајне незгоде су 
најчешћи узрок  (26% до 77%) смртних случајева услед ненамерних повреда [2]. 
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Велики број фактора ризика доприноси настанку саобраћајних незгода и њиховој 
тежини (величини последица). Амерички научник William Haddon је 
систематизовао ове факторе у матрицу која је по њему и названа Haddonova  
матрица [3]. 

 
Tабела 1: Haddonova матрица фактора ризика у друмском саобраћају 

ФАКТОРИ 
РИЗИКА 

АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА 

ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА 

ЧОВЕК обука, способност, ставови, 
понашање... 

обука у пружању прве помоћи, 
психофизичке способности... 

ВОЗИЛО техничка исправност, опрема 
возила, поузданост... 

опремљеност возила, заштита од 
пожара, конструкција, маса... 

ПУТ квалитет пута, одржавање 
пута... 

коловозни застор, опрема пута, 
изменљива сигнализација... 

ОКРУЖЕЊЕ прописи, породица, клима, 
заштитни систем, квалитет 
увиђаја... 

уредност околине пута, 
хортикултура, здравствена 
заштита... 

 
Имајући у виду комплаксност и значај ове проблематике, задатак рада је 

да укаже на главне узрочнике најчешћих обољења професионалних возача и  да 
препоручи мере за смањење њиховог утицаја.  

Структура рада обухвата поглавља којима су објашњени радни услови 
код професионалних возача моторних возила, као и опасности и штетности са 
којима се срећу. Као један од начина решавања овог великог проблема, у једном 
од поглавља, дата је законска и нормативна  регулатива. На крају рада је дат 
закључак са литературом. 

 
2. РАДНИ УСЛОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА МОТОРНИХ  
ВОЗИЛА 

Посао професионалних возача се сматра опасним са становишта психо-
социјалног ризика и здравља, што је последица изложености различитим врстама 
стресова. За процену стреса професионалних возача употребљава се упитник – 
Професионални стрес индекс (OSI). Резултати указују на неке проблеме који 
утичу на здравствено стање возача: 

 осећај временског притиска присутан код већине професионалних 
возача; 

 радно време је дуго и не прави се довољан број  пауза за одмор; 

 услови пута и ергономски услови у кабини су често незадовољавајући; 

 високи су захтеви за одговорношћу и концентрацијом; 

 неопходан је принудни положај тела приликом вожње. 
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 Потребно је најпре идентификовати одлике посла професионалних возача 
које су релативно стабилне: 

 потреба за доношењем и спровођењем брзих неодложних, често 
 рутинских, рефлексних одлука; 

 непостојање могућности игнорисања долазећих сигнала; 
 немогућност утицаја на брзину пријема нових сигнала; 
 фиксни – принудни, положај тела током вожње.   

 За безбедну вожњу врло су битни и спољашњи фактори који повремено 
делују: 

 високе и ниске температуре; 

 велике температурне осцилације; 
 услови пута; 

 превоз опасних материја. 

У оквиру возачке професије, сваки профил возача, поред општих и 
заједничких, сусреће се и са низом специфичних стресова. На пример, код возача 
јавног градског превоза доминира преоптерећење, док су возачи камиона 
изложени мешавини прениског и превисоког оптерећења. Отуда, возачи јавног 
градског превоза су изложени захтевима за пријемом и брзом обрадом великог 
броја информација, комуникацијом са клијентима, симултаним обављањем 
великог броја операција, са често ноћним радом и.недовољним паузама током 
рада. Возачи у градском саобраћају имају специфичне радне услове: 

  изложени су временским притисцима јер морају да поштују ред вожње; 

  возила су слабијег квалитета, тако да су изложени вибрацијама, 
прекомереној топлоти или хладноћи; 

  изложени су већем броју конфликтних ситуација, које обично потичу од 
лоше видљивости из возила, кварова на возилу, лошој радној атмосфери, 
проблем поштовања реда вожње без обзира на загушење у саобраћају. 

Насупрот њима, возачи камиона на дугим релацијама, срећу се са 
релативно малом количином нових информација, често возе сами, што је још 
један од извора ниског оптерећења, као и социјална изолација. Истовремено, они 
ипак морају своје сензорне системе да држе у приправности ( посебно визуелни ) 
да би били способни да донесу правовремене и адекватне одлуке уколико се 
догоде непредвиђене ситуације. Ово заједно са кашњењима и дугим периодима 
чекања (например, царински прелази ) доприноси умору због чега они постају 
ризични учесници  у саобраћају.  Са друге стране , дуги часови вожње, вожња у 
лошим временским условима, по лошим путевима, превожење опасних материја, 
представљају извор преоптерећења. 

У циљу праћења и побољшања услова рада, неопходна је редовна 
контрола примене законских нормативних ограничења која дефинишу велики 
број параметара који негативно утичу на здравље возача. 
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3. ЗАКОНСКА  НОРМАТИВНА  ОГРАНИЧЕЊА  КАО МЕРА ЗА 
ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Ограничења радног времена у Европском законодавству прописана су 
директивом 2002/15/ЕЗ Европског парламента и  Савета од 11. 03. 2002. о 
организацији лица чије је основно занимање превоз путника и робе. Овом 
директивом се свим возачима и возачима - власницима ограничава максимално 
радно време [4]. 

Према овој Директиви возач је сваки радник који чини део превозног 
особља, укључујући и приправнике и почетнике, а који је у служби предузећа 
које обавља друмски превоз путника или робе као јавни превоз или превоз за 
сопствене потребе. 

Сврха Директиве 2002/15/ЕЗ је да се обезбеде минимални захтеви у 
погледу организације радног времена, како би се побољшала безбедност и 
здравље возача у друмском превозу, као и да би се побољшала безбедност 
саобраћаја  и изједначили услови конкуренције. Ова директива се примењује на 
возаче запослене у фирмама основаним на територији држава чланица ЕУ, који 
учествују у друмском  превозу који је обухваћен  Уредбом бр. 3820/85 од 
20.12.1985. о усклађивању одређених прописа социјалног законодавства који се 
односе на друмски транспорт.  

У  Директиви 2002/15/ЕЗ радно време возача је дефинисано као време од 
почетка до краја рада, током кога се  возач налази на свом радном месту, на 
располагању послодавцу, а извршава своје задатке или активности: 

 управљање возилом; 

 утовар и истовар; 

 пружање помоћи путницима да се укрцају и искрцају из возила; 

 нега и одржавање возила. 

Чланом 4. Директиве 2002/15/ЕЗ максимално недељно радно време 
возача је ограничено на следећи начин: 

Просечно недељно радно време је ограничено на 48 часова. Максимално 
недељно радно време може се продужити на 60 часова, само ако током четири 
месеца није премашено просечних 48 часова недељног радног времена.  

У националном законодавству не постоји акт који прописује максимално 
радно време возача, већ се користи Закон о раду којим су дефинисана 
ограничења радног времена запослених [5]. 

Пуно радно време је дефинисано чланом 50. Закона о раду и износи 40 
часова недељно. Општим актом може да се утврди радно време краће од 40 
часова недељно, али не краће од 36 часова и при том запослени остварује сва 
права из радног односа као да ради са пуним радним временом. 

У табели 2. дате су основне разлике између одредби европског и 
националног законодавства.  
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Tабела :. Основне разлике између одредби  европског и националног законодавства  

Различити 
параметри 

Директива  2002/15/ЕЗ Закон о раду РС 

Време пауза  Искључује се из радног времена Не искључује се из радног 
времена 

Време 
расположивости 

Искључује се из радног времена Није дефинисано 

Недељно радно 
време 

Просечно не прелази 48h Пуно радно време износи  40h, а 
са прековременим највише  48h 

Прерасподела 
недељног радног 
времена  

Максимално износи  60h уколико 
се не премаши просечно радно 
време у току четири месеца 

Максимално износи  60h али 
укупно радно време за период 
од шест месеци у просеку не 
сме да буде дуже од пуног 
радног времена. 

Ноћни рад Рад који се обавља у периоду 
између 00:00 и 07:00 

Рад који се обавља у времену од 
22:00 до 06:00 часова наредног  
дана. 

  
Евиденција радног времена возача омогућава праћење поштовања 

прописаних ограничења. Тахографи су мерни уређаји намењени праћењу 
коришћења возила и рада возача: времена рада, пређеног пута и остварерне 
брзине. 

 

 
 

    Слика 1: Изглед аналогног тахографа и тахографског листића 
 
Националним Законом  о безбедности саобраћаја, дефинисан је период 

контроле здравственог стања  возача. На основу члана 189. овог Закона: "возачи 
који управљају моторним возилом, односно, скупом возила којима се обавља 
јавни превоз, инструктори вожње, као и други возачи којима је управљање 
моторним возилом основно занимање, морају се подвргнути здравственом 
прегледу ради утврђивања  психофизичке способости за возаче у року који не 
може бити дужи од три године."  
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Националним Законом о безбедности саобраћаја, прописана је и провера 
техничке исправности моторних возила. Редовни технички преглед је обавезан 
на период од годину дана (у неким случајевима на шест месеци ). Поред 
редовног, могући су и ванредни и контролни технички прегледи исправности 
моторних возила.   

 
 4. ЗАКЉУЧАК 
Област безбедности саобраћаја представља сложен, специфичан систем, 

који обухвата више подсистема, који су повезани директним и повратним 
спрегама. Безбедност, начелно посматрано, јесте својство које одређује 
могућности или вероватноћу извршења појединих саобраћајних активности без 
негатвних последица по живот и здравље свих учесника у саобраћају, као и без 
материјалних и других врста штете.  

Очување здравља возача са професионалним дозволама који се баве 
превозом путника и робе је од великог значаја. Постоји одређени број фактора 
који су повезани са радним условима и стањем моторног возила који битно утичу 
на нарушавање здравља ових возача.  
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БУКА У РАЧУНАРСКОЈ УЧИОНИЦИ И МЕТОДЕ ЊЕНЕ 
РЕДУКЦИЈЕ  

  
Боривоје Милошевић, ВТШ Ниш 

 
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  

 У раду ће бити приказано како дуготрајно излагање буци, код човека доводи до 
поремећаја активности, комуникације, стреса, успореног памћења и негативног утицаја 
на здравље. Показаће се како човек реагује на буку у зависности од  њеног интензитета, 
фреквенције, трајања и сложености звука, које су последице излагања буци и који начини 
и методе могу да се употребе за решавање ових проблема базираним на системима 
активне редукције буке у затвореним просторима. 

Кључне речи: бука, рачунари, извори буке, хард дискови, вентилатори, 
лабораторија, маскирање,  
 

NOISE IN COMPUTER CLASSROOM AND ITS REDUCTION 
MECHANISMS 

 
AIMS AND OUTCOMES 
The work will be shown how prolonged exposure to noise, in humans leads to 

breakdown of activities, communication, stress, memory and delayed adverse health effects. It 
will be shown how a person reacts to noise depending on its intensity, frequency, duration and 
complexity of sound, what are the consequences of exposure to noise and the ways and methods 
can be used to solve these problems based on active noise reduction systems in closed spaces. 

Key words: noise, computers, sources of noise, hard drives, fans, laboratory, masking,  
 
1. УВОД  
Бука и вибрације крајем 20. века, постају најозбиљнији "загађивачи" који 

прете да угрозе, не само људе у току рада и одмора, већ и да успоре развој 
многих привредних области. Високи нивои буке и вибрација, могу за појединца у 
његовом радно-животном окружењу постати врло иритирајући фактор, који 
може да изазове  озбиљне психофизичке последице. 

По светским стандардима, максимални дозвољени ниво излагања буци у 
трајању од 8h је 85 dB. Пикови нивоа буке од cca. 140 dB, могу тренутно изазвати 
оштећење слуха [1].  

Од делимичног оштећења слуха проузрокованог буком, у свету пати 
велики број људске популације. Широки спектар занимања у комбинацији са 
условима живота и специфичностима региона, условило је да фактор буке 
постаје незаобилазан извор штетности и опасности за човека. Са друге стране, 
развој рачунарских технологија и њихова широка примена, као и присуство у 
светском систему образовања, предуслов је економског развоја и просперитета. 
Рачунари су свуда око нас, једноставно у сваком тренутку изложени смо 
њиховом, како позитивном, тако и штетном утицају. 
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Структура главног дела рада обухвата најпре поглавља којима се 
објашњавају извори буке на рачунарима, активна редукција шумова у 
рачунарским лабораторијама, техника маскирања, методе редукције шумова, са 
закључком и литературом на крају. 

 
2. ИЗВОРИ БУКЕ У РАЧУНАРИМА 
Имајући у виду природу проблема, нормално је дефинисати неке мере и 

указати на поступке којима се ублaжавају, односно, отклањају последице 
штетних утицаја буке и вибрација које рачунари производе.  

Основни поступци се обично базирају на измештању рачунара са стола на 
под. Вибрације из рачунара често се преносе на површину радног стола чиме се 
цело кућиште претвара у звучну површину. Овај проблем се решава погодним 
избором подних површина, при чему се узима у обзир и ефекат статичког 
електрицитета. Удаљавањем кућишта што даље од корисника, постижу се добри 
резултати. Битно је нагласити да понекад буку не производи директно 
венитилатор, већ је она последица могућих вибрација компоненети у рачунару. 
Зато треба обезбедити да завртњи добро причвршћују напајања дискова, матичне 
плоче и вентилатора за хлађење. Том приликом треба водити рачуна да приликом 
причвршћавања не дође до оштећења осетљивих компоненти. Постоје и завртњи 
са гуменим подлошкама, који додатно смањују вибрације компоненти. 
Коришћењем полимерских заптивача може се изоловати вибрирање вентилатора 
од кућишта (слика 1). 
 

    
 

Слика1: Пример употребе полимерских заптивача при изолацији вибрације хард диска 
 

Боља решења предвиђају употребу вентилатора са топлотним сензорима 
који успоравају рад када температура у кућишту опадне. Постоје и вентилатори 
који су пројектовани да буду тихи и при великим брзинама. Напајање 
представља један од главних извора буке, стога се у последње време уграђују тзв. 
"тиха напајања". Њихов дизајн се разликује, али се сви углавном карактеришу 
вентилаторима који се спорије окрећу, обезбеђујући исти проток ваздуха. 
Коначно, комплети за звучну изолацију омогућавају додавање слоја пене који 
има за циљ апсорпцију звука у унутрашњости кућишта (слика 2). 
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Слика 2: Примери звучне изолације компоненти и кућишта 

 
3. АКТИВНА РЕДУКЦИЈА ШУМОВА  У РАЧУНАРСКИМ 

ЛАБОРАТОРИЈАМА 
Захтеви за што већом брзином рачунара доприносе ослобађању велике 

количне топлоте. Због тога је логична и потреба за јачим хлађењем истих, што 
резултира већим нивом буке. Посебан значај ови проблеми имају у оквиру 
рачунарских учионица. 

Бројне студије показују, да акустика има битан значај у остваривању 
примарних циљева за осигурање оптималних услова извођења наставе и 
лабораториских вежби у једној школској установи. Проблем утицаја буке у овим 
срединама, од пресудног је значаја за одржање концентрације у раду, за мању 
стопу грешака и повећање способности студената да јасно размишљају и 
интерактивно комуницирају.  

Погодности које уводи контрола акустике у затвореним просторима су: 

 Повећање приватности говора; 
 Редуковање проблема шумова и буке; 
 Повећање концентрације и пажње учесника; 
 Повећање продуктивности учења; 
 Редуковање стопе грешака слушалаца; 
 Повећање флексибилности у изражавању; 
 Симултани говор и неки други мултимедијални садржај. 

 
За постизање тих резултата многи професионалци користе формулу 

“ABC Rule”: Absorb - Абсорпција, Block - Блокирање и физичка баријера и 
Cover Up - Покривање или маскирање (слика 3). 
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Слика.3: ABC rule 
 

Међутим, ово правило не обухвата једну важећу и често коришћену 
методу: адресирања буке и њене редукције на самом извору.  

 
4. ТЕХНИКА МАСКИРАЊА 
Ова техника се базира на немогућности људског уха да истовремено 

прихвати слични звучни спектар и фреквенцију [4]. Систем маскирања додаје 
амбијенту константни позадински звук у широком распону фреквенција, а 
резултат тога је да се нежељени звукови и бука теже могу чути или разумети. 
Међутим, маскирање звука не може у потпуности уклонити нежељени ниво буке, 
јер би се додатно смањила способност ученика да чују наставника на растојању 
већем од 6 метара. Графикон на слици 4 показује ниво људског гласа и степен за 
који маскирање може редуковати растојање на коме је говор потпуно јасан. 

 

 
 

Сликa 4: Ниво људског гласа и степен за који маскирање може редуковати  
растојање на коме је говор потпуно јасан 

 
Зато ова техника  представља добро решење у подручјима која захтевају 

заштиту од буке и приватности говора, као што су административне установе и 
саветовалишта, собе за особље, књижаре, рачунски и здравствени центри, 
истраживачке лабораторије, студентска удружења и стамбене дворане.  
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За решавање оваквих проблема,  потребно је увести неке новије методе, 
под називом NCS - NOISE CANCELLATION SYSTEMS. Оне се углавном 
примењују за уклањање константног позадинског шума и омогућују да се 
конверзација у једном окружењу може лакше пратити и чути, што нарочито 
погодује условима који се захтевају у школама. Разумљивост говора се мери 
индексом артикулације (Articulation Index - AI), који даје проценат разумљивости 
говора од тачке до тачке. У индексима је од 0.00 (нема јасноће) до 1.00   (потпуна 
јасноћа говора, Слика 5). 

 

 
Слика 5: Разумљивост и индекс изговора 

 
Опште је познaто да све фреквенције изнад 12-35 Hz, стварају осећај 

узнемирености и незадовољства. Горњи крај овог распона повезан је са стресом 
или стањима стањима напетости која могу нарушити способност размишљања и 
расуђивања.  

Такав константан шум ниских фреквенција могу произвести рачунари у 
једној лабораторији, па се поставља питање како га елиминисати и редуковати. 
Због дуготрајног боравка на оваквим местима, која су пуна буке и нижих 
фреквенција, и предавачи и слушаоци могу постати узнемирени и депресивни, уз 
велики степен опадања пажње и концентрације.  
 

5. МЕТОДЕ РЕДУКЦИЈЕ ШУМОВА 
Редукција шумова [10] је метода за смањење или потпуно поништавање 

непожељног звука, тако да га не можемо чути. Можемо је називати ANC (Active 
Noise Cancellation), јер активна електроника врши редукцију шумова у реалном 
времену. 

Полазећи од претпоставке да у једној учионици постоји 30 рачунара, а на 
основу изложеног до сада, можемо закључити коликом степену опасности и 
штетности смо изложени током дужег боравка у њој. Највећи извори буке су 
мотори и покретне компоненте као што су: чврсти диск, вентилатор хладњака 
процесора, вентилатори за хлађење кућишта и вентилатор напајања. Измерено је, 
да укупна бука у лабораторији достиже ниво између 50 и 65 dB, што је једнако 
целодневном слушању зујања усисивача.  
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Законска регулатива, је потпуно јасна и стриктно налаже да: ''Објекат 
мора бити изграђен на начин да бука којој су изложена лица која бораве у објекту 
или његовој близини буде на таквом нивоу да не угрожава здравље људи, као и 
да обезбеђује мир и услове за одмор и рад  

У поступку издавања употребне дозволе, као и одобрења за обављање 
делатности, обавезно је прибављање мишљења о примењеним мерама заштите од 
буке.''[1]. 

 За решавање оваквих проблема у школским установама пројектовани су 
бројни системи попут real-time ANC систем [10]. 

У рачунарској лабораторији може бити умрежен велики број рачунара 
(R1........R30) (слика 6).  

 

 
 

Слика 6: Пројекат активне редукције шумова и буке 
 

На сваком рачунару се налази уграђени неакустични сензор који има 
задатак да пренесе информацију о шумовима и буци које они производе, њихову 
амплитуду и фреквенцију. Усмерени звучници за редукцију шумова су 
постављени у технологији В 5.1 Surround sound (високотонци, средњетонци и 
бас) у угловима лабораторије и задужени су да интерференцијом редукују 
шумове и буку ниских фреквенција у правцу и/или супротно од извора шумова. 
Овај шестоканални запис обезбеђује одвојене сигнале за леви, централни и десни 
звучник, леви и десни surround систем сателита и за LFE (Low-Frequency Effects) 
канал. LFE канал је задужен за изузетно ниске фреквенције (од 3 до 120Hz), док 
остали звучници покривају распон до 20 kHz.  
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На овај начин је симулиран модел редукције шумова коришћењем 
синхронизације или ускопојасне повратне везе да би извршио  редукцију шумова 
које стварају рачунари у описаној просторији. Ова повратна веза је остварена у 
реалном времену преко микрофона грешке, који има задатак да пренесе 
информације о тренутном нивоу шума у просторији и омогући да ANC 
контролер изврши додатну редукцију. Звучници сада додатно производе звучне 
таласе који се подударају са фреквенцијом нежељеног шума и тиме га 
интерференцијом поништавају [8]. Систем би требало да ради посебно добро за 
апликације које производе понављајући шум, какав је шум са рачунара. Ова 
техника би требало да знатно редукује ниско фреквентне шумове без пригушења 
говора и осталих мултимедијалних садржаја у самој просторији. На тај начин се 
у великој мери побољшава разумљивост говора, а самим тим и концентрација и 
пажња студената и елиминишу описани штетни ефекти шумова у оваквим 
просторијама. 
 

6. ЗАКЉУЧАК  
Заштита од буке обухвата мере које се предузимају у циљу спречавања 

или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи и животну средину, 
утврђивања нивоа изложености буци у животној средини на основу домаћих и 
међународно прихваћених стандарда, прикупљања података о нивоу буке у 
животној средини и обезбеђивања њихове доступности јавности и постизања и 
очувања задовољавајућег нивоа буке у животној средини. 

Заштита од буке, у смислу ''Закона о заштити од буке у животној 
средини'', може се постићи на неколико начина: успостављањем система 
контроле извора буке, планирањем, праћењем, спречавањем и ограничавањем 
употребе извора буке, израдом акустичких карата на бази јединствених 
индикатора буке и метода процене буке у животној средини итд. 

У раду је приказан систем редукције буке у једном специфичном 
окружењу - систем активне редукције буке, који се у задње време користи у 
свету. Резултати који се постижу применом овакве технологије су изванредни, 
али морамо да напоменемо да се ради о врло софистицираним поступцима за 
редукцију и уклањање буке у човековом окружењу. Мада поступци за 
реализацију овог пројекта захтевају доста инвестиционих улагања, учинак на 
очувању здравља људи је у овом случају немерљив! 
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ЗАШТИТА ТЕЛА РАДНИКА (СЛУХА, РУКУ, КОЖЕ И 
ОЧИЈУ) ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

  
Александра Маринковић, Љиљана Анђелковић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ овoг предавања је упознавање студената са неким опасностима присутним на 

градилишту, које могу озбиљно оштетити здравље радника, као и ризицима којима се 
радници излажу ако избегавају ношење предвиђене заштитне опреме. Приказане су и 
превентивне мере заштите којима би се избегле ситуације које врло често доводе до тешких 
повреда које могу имати фатални исход. 

Кључне речи: градилиште, опасности, заштита.  
  
PROTECTION OF CONSTRUCTION WORKER’S BODY  

(HEARING, HANDS, SKIN AND EYES) WHILE WORKING ON SITE 
 
AIMS AND OUTCOMES 
Purpose of this lecture is to inform students about permanent hazards present at 

construction site which could do serious damage to worker’s health and risks workers are 
exposed to if they avoid using protective clothes. Several preventive measures are presented in 
this paper, which should be introduced to avoid accidents which frequently lead to serious 
injuries or even fatality. 
             Key words: construction cites, danger, protection.  

 
1. УВОД  
Радници се на градилишту срећу са различитим врстама опасности, које 

могу потицати од: лоше обезбеђеног радног места, неисправних машина или 
неправилног руковања машинама и алатима, непажње суседних радника, 
нестручног обављања посла, али и неодговорности самих радника и оклевања да 
постојећу прописану опрему носе и користе. 

Здравље радника важно је на градилишту, да би свесно и с највећим 
интензитетом обављали задатке, но ови људи имају и приватне животе у којима 
им је потребан добар вид, слух али и естетски добар изглед који је у данашње 
доба врло важан. Због тога је важно да се међусобном сарадњом одговорних 
лица, која имплементирају правила о употреби заштитне опреме, и самих 
радника, који ће носити заштитну опрему, постигне известан степен безбедности 
и здравља радника на градилишту.  

Структура рада обухвата поглавља у којима су представљене опасности 
по безбедност и здравље радника при раду на градилишту, као и мере заштите 
вида, слуха, коже  и руку. На крају рада је дат закључак са литературом. 
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2. ЗАШТИТА КОЖЕ 
Код грађевинских радника постоји већи ризик добијања рака коже због 

дугих периода изложености UV зрачењу. Оно може потицати од директног 
излагања сунцу или рефлексије од оближњих површина као што су бетон, 
стакло, металне површине (челичне платформе или материјали за покривање 
кровова), песак, велике водене површине и др.  

Истраживања показују  да грађевински радници могу бити изложени UV 
зрачењу и до десет пута већем од дневно дозвољеног/препорученог [1]. Ниво 
зрачења варира у односу на доба године и близину површине која га рефлектује. 
Оштећења на кожи, по сунчаном летњем дану, могу се појавити и после само 10 
до 15 минута излагања сунцу. 

При избору заштитног материјала за засторе као и одећу и капе за 
раднике, треба проверити његов фактор заштите од ултраљубичастих зрака (UPF 
- Ultraviolet Protection Factor), који показује проценат UV зрачења који тканина 
апсорбује и пропушта. У табели 1, дате су процентуалне вредности абсорпције и 
пропуштања тканине за одређене вредности UPF. 

 
Табела 1. 

Фактор заштите од 
ултраљубичастих зрака 

(UPF-Ultraviolet Protection Factor) 

% абсорбованог 
UV зрачења 

% пропуштеног 
UV зрачења 

15 to 25 (висока заштита) 93.3 дo 96 6.7 дo 4 

25 (врло висока заштита) 96 4 

30 (врло висока заштита) 96.7 3.3 

40 (врло висока заштита) 97.5 2.5 

50 (врло висока заштита) 98 2 
 

 
2.1. Мере за заштиту од сунца 
Задатак одговорног лица на градилишту је да спроведе процену ризика за 

рад на отвореном простору у периоду године када је ниво UV зрачења највиши, 
да би применио најпогодније мере заштите [1]. Одговорно лице мора утврдити да 
су имплементиране одабране мере заштите.  

Најефикаснији начин смањења UV зрачења је комбиновање више 
различитих метода. Ове методе, поређане по ефикасности и хијерархији оних 
који их спроводе су: 

-  реорганизација послова да би се избегло излагање у доба дана када је 
зрачење највеће; 

-  коришћење природне или вештачке сенке - застора; 
- обезбеђивање одговарајуће заштитне одеће која у највећој мери 
спречава излагање коже сунцу - одела, капе и наочаре; 

- наношење креме за заштиту од сунца. 
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2.1.1. Реорганизација послова 
Онда када је то реално изводљиво и када организација радова дозвољава, 

треба распоредити извођење радова тако да се избегне излагање радника сунцу 
средином дана у дужем периоду. То се изводи на следећи начин: 

-  минимизацијом количине радова који се изводе на отвореном простору; 
-  померањем радне зоне у наткривени део градилишта; 
-  извођењем радова на отвореном током раних јутарњих или вечерњих 
часова; 

-  поделом спољних и унутрашњих послова међу радницима исте 
категорије, како би се минимализовала индивидуална изложеност 
сунцу. 

 
2.1.2. Коришћење природне или вештачке сенке - застора 
Тамо где се радови морају одвијати на отвореном, треба проценити 

локацију, близину рефлектујућих површина и доступност природног заклона од 
околних структура или дрвећа.  

Уколико природна сенка не постоји, треба направити физичку баријеру 
UV зрачењу тако што се, уколико је то могуће, подижу привремени застори. 
Застори могу бити: 

-  тенде направљене од густо тканог платна са UPF 50+; 
-  велики пластични сунцобрани - који пружају јаку заштиту, јер пластика 
је добар апсорбер UV зрачења; 

-  покривене структуре са провидним или обојеним пластичним 
материјалима какви се користе за покривање крова; 

-  тканине са малом или средњом вредношћу UPF. 

Због рефлекције зрака од оближњих површина, радници би и у случају да 
раде под застором, због максималне заштите, требало да имају личну заштиту - 
одело или крему. 

 
2.1.3. Заштитна одећа 
Ниво UV заштите коју пружа одећа, повећава се са густином ткања 

материјала од којег је израђена и боје у којој је произведена. Тамније боје 
абсорбују више UV зрачења него светлије нијансе истог материјала. При одабиру 
заштитне одеће треба: 

-  бирати одећу која покрива већу површину коже; 
-  бирати одећу која је непровидна, ако светлост пролази кроз њу проћи ће 
и  UV зрачење; 

-  водити рачуна о томе да се омогући несметано кретање радника и 
обављање радних задатака.  

Заштитна одећа у идеалним условима треба да се састоји од блуза са 
дугим рукавима и оковратником и панталона са дугим ногавицама. У условима 
где је ово неизводљиво из практичних разлога, рукави би требало да буду до 
лаката, а ногавице до колена. 
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На градилиштима су за заштиту главе обавезни шлемови, али потребна је 
и додатна заштита при раду на отвореном, да би се заштитило лице, уши и врат 
радника. А тамо где шлем није обавезан могуће је користити шешир широког 
обода 8-10 cm.  

Шлемови и капе са широким ободом штите лице, врат, уши и помажу 
заштити очију, али само од директног сунчевог зрачења, не и од рефлектујућег. 

Очи су такође подложне оштећењу од сунца и треба им заштита. Наочаре 
за раднике на градилишту треба да имају стакла која пружају UV заштиту, 
припијене су уз лице, имају траку која их држи чврсто уз главу и имају заштитна 
стакла са стране. Могу се користити наочаре са безбојним или стаклима у боји, а 
када је неопходно користити заштитне наочаре оне морају имати UV заштиту. 

Крема је непопуларна код грађевинских радника због потребе за честим 
наношењем, што се сматра непрактичним за грађевинске раднике. Међутим, у 
земљама са великим бројем сунчаних дана годишње, као што је Аустралија, 
употреба креме од стране грађевинских радника прописана је законом. Она 
пружа заштиту деловима тела који нису покривени заштитном одећом, али како 
не постоји заштита од сунца која стопостотно штити, тако и крему треба 
користити у комбинацији са другим врстама заштите.  
 

2.2. Осигурање примене заштите од сунца 
Одговорна лица су обавезна да подигну свест запослених о ризицима 

повезаним са UV зрачењем и заштитом од сунца и да их оспособе да примене 
мере за заштиту од сунца. Морају се консултовати са представницима радника 
при одлучивању о мери заштите и њеној примени. Запослени морају сарађивати 
и прихватити мере које одговорно лице спроводи, да би се створило и одржало 
безбедно и здраво радно окружење.  

 

   
Слика 1: Капе за заштиту од сунчевог зрачења у комбинацији са наочарима 
 

            3. ЗАШТИТА СЛУХА 
Разлози за појаву проблема са слухом код грађевинских радника су 

следећи: 
-  недостатак законских прописа заштите за уши; 
-  непостојање редовних прегледа слуха код грађевинских радника због 
природе посла, несталности и хонорарних ангажовања; 
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-  неслагање у стандардима о прихватљивој јачини буке у различитим 
правилницима - у нашем закону и постојећим правилницима не наводи 
се експлицитно дозвољена јачина буке на градилишту; 

-  константно присуство буке на градилиштима; 
-  тешкоће у прикупљању статистичких података због привремености 
посла; 

-  недостатак контроле буке на грађевинским машинама и уређајима; 
-  недостатак обуке, пре почетка обављања радова, за правилно 
коришћење заштитне опреме за уши на градилишту;  

-  недостатак разумевања за опасности од дуготрајног излагања буци од 
стране менаџмента на градилишту.  

 
3.1. Оштећење слуха услед изложености буци 
Ефикасност чула слуха, као и свих осталих делова тела, током времена 

постепено се умањује. Међутим, међу грађевинским радницима је оштећење чула 
слуха, услед изложености великој буци, у порасту. Оштећење слуха се јавља 
постепено и кумулативно. Што је дужа изложеност и јача бука, а радник ближе 
извору буке, увећава се утицај фактора који доприносе стварању овог 
здравственог проблема који је одређеним мерама могуће избећи. 

 
3.2. Заштита слуха 
Многи радници не носе сигурносну опрему коју им послодавци обезбеде 

или је користе неправилно. Они често наводе као разлог за избегавање опреме за 
уши то да се плаше да са њом неће чути звуке упозорења, вику других радника са 
висине која их опомене уколико нешто пада или звук машине која неисправно 
ради. 

Одговорна лица на градилишту и сами радници би требало да буду 
упознати са новом опремом и њеним ефикаснијим могућностима да неутралише 
штетну и непријатну буку, а да истовремено омогући ономе ко је носи да води 
разговор лицем у лице. Ова селективна заштита је добро решење за раднике који 
раде на бучним градилиштима. Овакав тип заштите слуха није јефтин, али када 
се слух једном изгуби, немогуће га је повратити, а за раднике на градилишту ово 
чуло је важно за обављање задатака и осигурање личне сигурности. 

 
3.3. Контрола буке 
Велики део амбијенталне буке која се јавља на градилиштима, могуће је 

умањити да би се ублажио њен штетан утицај на раднике на следећи начин:.  
-  у неким случајевима, пригушивачи се могу накнадно уградити у 
машине које их немају. Већина произвођача тестера данас нуди тестере 
и сечива са пригушивачима који редукују буку која потиче од њих;  

- још један ефектан начин контролисања буке на градилишту је примена 
звучних баријера и стварање затвореног простора око бучне машине да 
би се бука изоловала од околних радника. Једноставна баријера од 
иверице ће околину бучног генератора учинити тишом и сигурнијом по 
здравље радника.  
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3.4. Сигурносни надзор на градилишту  
Постоји више начина да се на градилишту умањи ниво буке. а неки од 

њих су: 
-  лоцирање бучне опреме што даље од места на коме радници изводе 
радове; 

-  постављање знакова за обавештење о присутном високом нивоу буке; 
-  редовно ротирање група радника  који раде на бучним местима; 
-  увођење чешћих пауза за одмор од велике буке, иако радник носи 
заштитну опрему; 

-  обука радника за правилно коришћење опреме за заштиту слуха; 
-  старање одговорних лица да се правила и прописи о заштити  
примењују. 

 
 3.5. Препоруке 

Један од разлога постојања овог проблема је то се велики број 
грађевинских радника запошљава хонорарно и од стране малих фирми и 
локалних предузетника., као и недостатак надзора и бриге за безбедност и 
здравље радника.  

Бука и оштећење слуха изазвано утицајем буке представљају озбиљан 
ризик у грађевинској професији. Иако је велики број грађевинских радника 
изложен буци, веома мали број послова на градилишту има заштиту од буке, а 
употреба штитника за уши се код њих веома мало примењује.  

 

 

Пажњу треба усмерити ка увођењу 
правилника о дозвољеном нивоу буке на гради-
лиштима, надзору спровођења прописаних 
правила као и обуци радника на градилиштима 
за правилно руковање опремом за заштиту 
слуха. Иако је оштећење слуха на градилишту 
болест професије коју је у потпуности могуће 
спречити, без оваквих напора проценат радника 
са оштећеним или потпуно изгубљеним слухом 
биће и даље велики.  Слика 2: Заштитне слушалице 
 

4. ЗАШТИТА РУКУ 
Рука је део тела који се најчешће повређује код грађевинских радника. 

Најчешће су у птању посекотине, али се дешавају и тешке повреде прстију и 
руку. Избећи повреду и болове којеима повређени радник може бити изложен, 
главни је задатак оних који се баве заштитом радника, али повреда радника је и 
финансијски издатак, због високих трошкова лечења и евентуалних застоја у 
раду због замене радника.  

Много је разлога који доводе до повреде руку на градилишту, али на 
првом месту је свакако обављaњe задатака без заштитних рукавица. Сем тога, 
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повредама руку доприноси: обављање задатака за које радник није претходно 
обучен, недостатак праксе, ометање при раду и умор су такође важни фактори.  

Ношење рукавица је најефикаснији начин избегавања или смањења 
озбиљности већине повреда руку. Потребно је да заштитна рукавица буде 
издржљива, отпорна на сечење, убод, непропустива за токсичне материје, 
незапаљива, а да опет омогућава покретљивост прстију и буде релативно танка, 
да би се са њом могли обављати деликатнији задаци.  
 

   

Слика 3:Заштитне рукавице Слика 4:Заштитне рукавице 
 

Радници као разлог неношења рукавица наводе различите разлоге, од 
недостатка одговарајућих рукавица за посао који обављају или поседовања 
рукавица неадекватне величине, до страха од немогућности извођења радова са 
рукавицама на рукама. Већина ових „препрека“ превазиђена је присуством 
великог броја различитих величина и модела рукавица на тржишту.  

Поред отпорности на посекотине рукавица треба да задовољи и следеће 
услове:  

- лаки и танки материјали, способност апсорције уља по потреби; 
- омогућена сензитивност/осетљивост на додир при извођењу радова; 
- омогућено извођење прецизних радова. 

Пре него што рукавица уђе у употребу, пролази тестове отпорности на 
хабање и сечење. Резултати овог тестирања помажу при избору одговарајућих 
рукавица за одређене послове. Радник може носити рукавицу која је отпорна на 
сечење, али је уједно и флексибилна и пружа слободу при обављању задатака. 
Кључни фактори при избору заштитних рукавица радника су: 

-  отпорност - могућност да рукавица заштити од специфичних опасности 
на градилишту: посекотина, токсичних материја и др.; 

-  трајност - задржавање отпорности коју је рукавица имала на почетку 
употребе и током дуготрајног коришћења; 

-  људски фактор - приањање рукавице уз руку, удобност, могућност 
несметаног функционисања руке. 

  Један од фактора избора и обезбеђивања заштитних рукавица је и 
њихова цена, али је она много мања од цене која се плаћа због последица 
њиховог некоришћења. Према статистици, повреда руку радника на 
реконструкцији путева превазилази за 48 милиона долара цену опремања 
заштитним рукавицама свих радника који су изложени опасностима од повреде. 
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5. ЗАШТИТА ОЧИЈУ - ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ 
ОКА 

Када се узме у обзир да сваки други радник на градилишту током 
каријере може претрпети озбиљну повреду ока, важност ношења одговарајуће 
заштите очију је очигледна. Одговорност за ово сносе, не само радници, већ је то 
и задатак одговорних лица у предузећу. Заштита за очи неће спречити све 
повреде ока, али одговарајућа заштита, одабрана у складу са потребама за 
извршење конкретних задатака, свешћу о постојећим опасностима и комбинацији 
са сигурном радном процедуром, може помоћи да се смањи број и озбиљност 
повреда ока.  

Заштитна опрема може штитити од повреде једино ако се у присуству 
опасности носи непрестано. Често се повреде дешавају онда када радник скине 
заштитну опрему док ради близу извора опасности или само пролази поред њега, 
зато треба указати радницима на све потенцијалне начине повређивања и 
инсистирати да заштитну опрему скидају само онда када су далеко од извора 
опасности. Нелагодност на коју се поједини радници жале док носе опрему је 
далеко мања од ризика од ослепљења на једно или оба ока. 

Штитници за очи направљени су у сврху заштите од три основне врсте 
опасности за очи при раду на градилишту: ударца (пробијања), прскања и 
зрачења (видљивих и невидљивих светлосних зрака).  

Практичну примену највише има седам основних типова штитника за 
очи: наочари, заштитне наочари, кациге за заваривање, ручни штитници за 
заваривање, маске, штитници за лице и  маске за дисање. 
 

6. ЗАКЉУЧАК 
Да би се здравље радника сачувало доносе се одговарајући прописи са 

правилима понашања на конкретном радном месту и препорукама за употребу 
предвиђене заштитне опреме за поједине радне задатке, а одговорна лица на 
градилишту обавезна су да осигурају спровођење ових прописа и извршење рада 
по прописаним правилима. Одговарајућом организацијом рада, раднике треба у 
што мањој мери излагати опасностима. Када је то неопходно онда се мора 
осигурати примена обавезне заштитне опреме и едукација радника о њеној 
правилној употреби. 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РАДУ НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ БАЗНИХ СТАНИЦА 

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
  

Никола Секуловић, Срђан Јовковић, ВТШ Ниш 
  

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Имајући у виду експанзију у развоју  мобилних комуникација, задатак предавања 

је упознавање студената, будућих струковних инжењера комуникационих технологија, са 
могућим опасностима и ризицима на радном месту које подразумева послове 
експлоатације и одржавања базних станица мобилне телефоније. Представљен је 
поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно 
обољења запосленог на радном месту и у радној околини и утврђени су начини и мере за 
њихово отклањање, односно смањење нивоа ризика. 

Кључне речи: Мобилна телефонија, базне станице, процена ризика, заштита и 
превентива. 

  
RISK ASSESSMENT AND SAFETY IN MAINTAINING OF MOBILE 

TELEPHONY BASE STATIONS  
 

AIMS AND OUTCOMES 
Having in mind the great expansion of mobile communications, the main goal of this 

lecture is to introduce students, future engineers of communications technologies, with possible 
hazards and risks in maintaining of mobile telephony base stations. A detailed assessment of 
risks of injuries and illness of the employed person in the workplace is presented and the ways 
and measures for eliminating or reducing the level of danger are determined. 

Key words: Mobile communications, base stations, risk assessment, protection and 
prevention. 

  
1. УВОД  
Несумњива експанзија мобилних комуникација, тј. све већа зависност 

савременог човека од бежичних комуникација у свим сферама живота, како у 
погледу образовања, управљања процесима, здравства, тако и у погледу забаве и 
друштвених комуникација, а самим тим и све већи прохтеви у погледу квалитета 
услуга и капацитета система, пропраћена је потребом за инсталирањем већег 
броја базних станица. Базну станицу мобилне телефоније чине примопредајни 
уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема која служи за повезивање 
базне станице са осталим деловима јавне мобилне телекомуникационе мреже [1]. 
Другим речима, базну станицу чини антенски стуб, у већини случајева 
решеткасте конструкције, који носи антене за комуникацију са мобилним 
уређајима и другим базним станицама и контејнер за смештај телекомуни-
кационе опреме који се поставља у близини антенског стуба [2]. Типична базна 
станица представљена је на слици 1. 
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Слика 1: Базна станица мобилне телефоније 

 
Први системи у оквиру којих се нудио јавни мобилни телефонски сервис 

(и то искључиво у аутомобилима) појавили су се у Америци крајем четрдесетих, 
а у Европи почетком педесетих година прошлог века. Ове прве једноћелијске 
системе карактерисала је ограничена покретљивост корисника, мали капацитет, 
ограничени број сервиса (искључиво пренос говора) и релативно слаб квалитет 
услуга. Базне станице мобилне телефоније одликовале су се великом снагом и 
антенама које су постављене високо изнад тла. Технолошки напредак и увођење 
ћелијског концепта крајем '70-их и почетком '80-их довели су до значајног 
напретка у погледу развоја и примене мобилних комуникација. Да би увођењем 
микроћелија, које карактерише развој савремених мобилних телекомуни-
кационих система, интерференција остала у прихватљивим границама користе се 
базне станице мобилне телефоније које раде са мањим снагама [3]. Дакле, може 
се закључити да се једна базна станица велике снаге која обезбеђује покривеност 
сигналом велике географске површине замењује са више базних станица мањих 
снага које понаособ обезбеђују покривеност мале географске површине. И сами 
смо сведоци великог броја базних станица у нашој непосредној околини чијем се 
одржавању посвећује посебна пажња.  
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Имајући у виду све до сада речено, тј. значај и број базних станица, у 
делу који следи најпре је дат преглед основних опасности и штетности по 
безбедност и здравље радника ангажованих на пословима експлоатације и 
одржавања базних станица мобилне телефоније. Затим је извршена процена 
ризика при раду користећи тзв. метод Кinny и истакнуте су превентивне мере 
чија примена доприноси подизању нивоа безбедности и здравља, захтеване 
здравствене способности, као и здравствена заштита радника. 

 
2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ 
РАДУ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ БАЗНИХ 
СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

У циљу обезбеђивања што веће ефикасности и искоришћености 
бежичних телекомуникационих система, неопходно је остварити непрекидност 
функционисања система у бежичној приступној мрежи. Техничар за 
експлоатацију и одржавање система у приступној мрежи по систематизацији 
обавља послове експлоатације и одржавања система у бежичној приступној 
мрежи, повремено обавља рад на висини, учествује у извршавању процедура и 
извештава о реализованим пословима. 

 
Табела 1: Идентификација опасности и штетности на радном месту и у радној 

околини  
 

Опасности везане за карактеристике радног места 
Опасне површине 
Рад на висини 
Физичка нестабилност радног места 
Пад опреме за рад 
Могућност клизања или спотицања 
Ручно подизање и ношење терета 

Опасност од коришћења електричне енергије 
Опасност од директног и индиректног додира делова под напоном (каблови, разводне 
кутије, ручни алат...) 
Опасност од топлотног дејства 
Опасност од електростатичког наелектрисања 

Штетности које су последица процеса рада 
Штетан утицај нејонизујућег зрачења 
Штетни утицаји климатских фактора 

Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора 
Телесно напрезање или напори, тј. повишен интензитет рада 
Нефизиолошки положај тела (дуготрајно пењање, стајање, силажење...) 
Одговорност у примању и преношењу информација 
Рад са странкама 
Одговорност за извршење радних задатака 

Штетности везане за организацију рада 
Прековремени рад 
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Опасности са којима се радник у базној станици сусреће и штетности на 
радном месту и радној околини по безбедност и здравље запосленог 
представљене су из разлога боље прегледности табелом 1. 

 
3. ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РАДУ У БАЗНОЈ СТАНИЦИ 
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Процена ризика у односу на опасности и штетности заснива се на анализи 
вероватноће настанка и тежине могуће повреде на раду, оштећења здравља или 
обољења запосленог проузрокованих на радном месту и у радној околини. За 
процену ризика се најчешће користи метода Кinny кoja разматра: 

- озбиљност последица које запослени трпи код појаве опасности и 
штетности; 

-  вероватноћу појаве опасности и штетности; 
-  учесталост појављивања опасности и штетности. 

 

Ниво ризика R се дефинише као производ могуће последице P, 
вероватноће V и учесталости U тј.  R=PVU. Рангирање последица, вероватноће и 
учесталости, као и одговарајући опис критеријума приказани су табелама 2, 3 и 4. 
 

Табела 2: Рангирање последица и опис критеријума 
 

Ранг Опис критеријума 
1 Болест, повреда која захева прву помоћ и никакав други третман 
2 Медицински третман од стране лекара 
3 Озбиљне-инвалидност, озбиљна повреда са хоспитализацијом 
6 Веома озбиљне-појединачне несреће са смртним исходом 

10 Катастрофалне-несреће са вишеструким смртним исходом 
 

Табела 3: Рангирање вероватноће и опис критеријума 
 

Ранг Опис критеријума 
0,1 Једва појмљиво 
0,2 Практично невероватно 
0,5 Постоји, али само мало вероватно 
1 Мала вероватноћа, али могућа у ограниченим случајевима 
3 Мало могуће 
6 Сасвим могуће 

10 Предвидиво очекивано 
 

Табела 4: Рангирање учесталости и опис критеријума 
 

Ранг Опис критеријума 
1 Излаже се ретко (годишње) 
2 Излаже се месечно 
3 Излаже се недељно 
6 Излаже се дневно 

10 Излаже се трајно 
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Ниво ризика се рангира од прихватљивог, незнатног нивоа (ниво I) до 
екстремног, недопустивог (ниво V) који изискује прекид радне активности 
(табела 5).  

 
Табела 5: Нивои ризика и захтеване акције 

 

Укпна 
оцена 

Ниво ризика Акција 

0,1-20 
Прихватљив 
(незнатан) 

I 
Не захтева се никаква акција. 

21-70 
Мали 

(допустив) 
II 

Нема потребе за додатним активностима при управљању 
операцијом. Може се размотрити економски исплативије 
решење или унапређење без додатних улагања. Потребно је 

пратити ситуацију како би поседовали информације о 
спровођењу прописаних активности. 

71-200 
Умерен 

III 

Потребо је уложити напор како би се смањио ризик, али 
трошкови превенције морају бити пажљиво рангирани и 

ограничени до извесног нивоа. Потребно је дефинисати рок за 
спровођење унапређења. Код оних догађаја код којих могу 
наступити и изузетно опасне последице потребно је додатно 
проверити вероватноћу настанка таквог догађаја како би се 
дефинисао потребан ниво активности на ублажавању ризика. 

201-400 
Висок 

(знатан) 
IV 

Не сме се започети са датом активношћу док ниво ризика не 
буде снижен. Могу бити потребна знатна средства како би се 
ризик смањио. Ако се ризик односи на започете активности 
потребно је предузети хитне акције на смањењу нивоа ризика. 

преко 
400 

Екстремни 
(недопустив) 

Активност не сме бити започета ни настављена све док се ниво 
ризика не смањи. Ако ни улагањем неограничених средстава 
није могуће смањити ниво ризика, активност мора бити 

забрањена. 
 

На основу спроведеног поступка снимања организације рада, утврђивања 
опасности и штетности на радном месту и у радној околини и рангирања ризика 
(табела 6) [4], процењено је да је радно место које подразумева експлоатацију и 
одржавање базних станица радно место са повећаним ризиком (R=216). 
Повећани ризик је процењен пре свега на основу следећих опасности и 
штетности: 

- рад на висини; 
- физичка нестабилност радног места; 
- опасност од директног и индиректног додира делова под напоном; 
- штетни утицаји климатских фактора; 
- телесно напрезање; 
- нефизиолошки положај тела; 
- одговорност за извршење радних задатака. 
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Табела 6: Процена ризика на радном месту техничар за експлоатацију и одржавање 
базних станица мобилне телефоније 

 

Процена ризика 

Опасности и штетности Последица  
(P) 

Вероватноћа 
(V) 

Учесталост 
(U) 

Ниво 
ризика 

(R) 

Опасности везане за карактеристике радног места 

Опасне површине 2 6 6 72 

Рад на висини 6 6 6 216 

Физичка нестабилност радног места 3 6 6 108 

Пад опреме за рад 2 6 3 36 

Могућност клизања или спотицања 3 6 3 54 

Ручно подизање и ношење терета 3 6 3 54 

Опасност од коришћења електричне енергије 

Опасност од директног и индиректног 
додира делова под напоном (каблови, 

разводне кутије, ручни алат...) 
6 3 6 108 

Опасност од топлотног дејства 3 3 3 27 

Опасност од електростатичког 
наелектрисања 

2 3 3 18 

Штетности које су последица процеса рада 

Штетан утицај нејонизујућег зрачења 2 6 3 36 

Штетни утицаји климатских фактора 3 6 6 108 

Штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора 

Телесно напрезање или напори, тј. 
повишен интензитет рада 

3 6 6 108 

Нефизиолошки положај тела 
(дуготрајно пењање, стајање, 

силажење...) 
3 6 6 108 

Одговорност у примању и преношењу 
информација 

2 6 6 72 

Рад са странкама 1 6 6 36 

Одговорност за извршење радних 
задатака 

3 6 6 108 

Штетности везане за организацију рада 

Прековремени рад 3 6 3 54 
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4. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У БАЗНОЈ 
СТАНИЦИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

На основу утврђеног ранга ризика, за радно место у базној станици 
утврђују се следеће мере безбедности и здравља на раду: 

-  контрола и одржавање у исправном стању опреме за рад (линије, ужад и 
остала синтетичка опрема); 

-  теоретско и практично оспособљавање запослених; 
-  примена упутстава и процедура за безбедан рад [5], [6]; 
- обавезна провера и правилна употреба средстава и опреме за личну 
заштиту на раду (табела 7); 

- примена мера безбедног рада непосредно пре, за време и после 
атмосферских утицаја; 

- правилно обезбеђивање места рада, обавезно присуство најмање 2 
запослена радника при обављању радова на висини; 

-  употреба адекватног алата и опреме; 
-  забрана кретања особа испод и унутар радног поља антенског стуба; 
-  забрана коришћења приручних средстава за повећање висине; 
-  забрана добацивања и бацања предмета са земље на висину и обратно. 

 
Табела 7: Средства и опрема личне заштите на раду 

 

Назив средстава личне заштите Комада Рок употребе 
а) Заједничка средства и опрема   
клизач-блокатор за типске антенске стубове 1 по потреби 
шок апсорбер (за клизач) са карабинерима  1 по потреби 
б) Средства и опрема личне заштите   

заштитни шлем 1 8 год. 
индустријски појас са потпуном телесном упрегом 1 по потреби 
индустријски шок апсорбер са две пукотине и 

припадајућим карабинерима 
1 по потреби 

обухватно уже са аутоблокатором и ауто карабин куком 1 по потреби 
гуртне 2 по потреби 

карабинери 3 по потреби 
заштитни комбинизон са улошком 1 5 год. 

заштитни комбинизон 1 2 год. 
заштитно одело (од кише) пар 5 год. 
заштитне плитке ципеле пар 3 год. 
заштитне дубоке ципеле пар 3 год. 

заштитна капа 1 2 год. 
поткапа за заштитни шлем 1 5 год. 

наочаре за заштиту од прашине, удара и УВ зрачења 1 3 год. 
заштитне танке кожне рукавице пар 2 пара/1 год. 
заштитне дебеле кожне рукавице пар 2 пара/1 год. 
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5. МЕДИЦИНСКЕ МЕРЕ 
Претходни прегледи обавезни су при запошљавању јер радници морају да 

испуњавају посебне здравствене услове у складу са захтевима и условима за 
радно место. Периодични прегледи обавезни су на 12 месеци. Приликом 
упућивања запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе уносе се 
опасности и штетности које дефинишу повећани ризик (рад на висини, физичка 
нестабилност радног места, утицај климатских фактора, телесна напрезања, 
нефизиолошки положај тела...).  

Здравствене способности које треба да имају особе које раде на 
разматраном радном месту су: 

-  оштрина вида без корекције треба да буде најмање 0.8 на оба ока или ако 
је на једном оку 1.0, на другом оку може бити 0.6; нормална ширина 
видног поља, просторна перцепција, нормалан мотилитет и фузија у 
границама нормале; 

-  добро стање чула слуха и чула равнотеже; 
-  добра концентрација, брзо и адекватно реаговање у свим ситуацијама, 
позитивне карактеристике личности; 

- одсуство тежих болести срца и крвних судова, респираторног, 
дигестивног и ендокриног система, одсуство тежих психолошких, 
психијатријских и неуролошких стања и обољења и болести 
локомоторног апарата. 

Здравствена заштита радника треба да се обавља у континуитету: 
- циљани и контролни преглед (b) уз индивидуалну оцену радне 
способности; 

-  континуално праћење психофизичких способности запослених; 
-  здравствено-просветни рад; 
-  посебни програми обуке за повећање п сихофизичке издржљивости и 
толеранције на стрес (кроз различите програме рекреације, тренинге и 
др.).  
 
6. ЗАКЉУЧАК  
У протеклим декадама мобилна телефонија је доживела праву експанзију 

како у свету тако и код нас. Велики број базних станица је систематски 
распоређен по читавој територији наше земље како би се испунили високи 
захтеви по питању капацитета система и квалитета сервиса. Имајућу у виду 
значај експлоатације и одржавања базних станица, у раду су идентификоване 
опасности и штетности по безбедност и здравље запослених на овим пословима. 
Детаљном проценом ризика утврђено је да је радно место које подразумева 
експлоатацију и одржавање базних станица радно место са високим ризиком.  
Дефинисањем превентивних мера чија примена доприноси подизању нивоа 
безбедности и здравља запослених завршено је излагање.   
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БЕЗБЕДНОСТ ЗАВАРИВАЧА НА РАДНОМ МЕСТУ ПРИ  
ГАСНОМ ЗАВАРИВАЊУ  

  
Милош Ристић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ овог предавања је да студентима струковних студија укаже на опсности и 

штетности при гасном заваривању, као и да укаже на обавезне процедуре и прописе 
којима се поваћавају мере заштите, а тиме и смањују негативни утицаји на заваривача и 
његову средину. На крају предавања студент ће упознати мере безбедности и заштите на 
радном месту заваривача неопходне да би се технолошки процес заваривања правилно и 
безбедно извео, са што мањим ризиком по заваривача.  

Кључне речи: Гасно заваривање, мере безбедности, заштита заваривача.  
  

SAFETY FOR WELDERS AT WORKING POSITION DURING THE 
GAS WELDING PROCESS  

 
AIMS AND OUTCOMES  
The aim of this lecture is to point to bachelor applied student to the dangers and 

damages occurring at gas welding, as well as to present to procedures and regulations necessary 
in order to increase the protection measures, thus decreasing negative influences for the welder 
and his environment. At the end of the lecture, a student will be familiar with the protective and 
measures for the protection at welder work position necessary in order to perform technological 
process regularly and safely, keeping risks for the welder at the minimal level.  
    Key words: Gas welding, safety measures, welder protection. 

 
1. УВОД  
Заваривање је процес израде нераздвојивог споја успостављањем  

међуатомских веза између делова који се заварују, при коме се појединачно или 
комбиновано користи топлотна и механичка енергија, а по потреби и додатни 
материјал [1]. У пракси се најчешће користе поступци заваривања који су 
засновани на локалном загревању материјала изнад температуре топљења, када 
заварени спој настаје очвршћавањем (као што је случај код нпр. електролучног 
заваривања), или на локалном загревању материјала до температуре топљења, 
када заварени спој настаје уз додатно деловање притиска (нпр. електроотпорно 
заваривање). Иако је заваривањем могуће спајање метала са металом, неметала са 
неметалом и метала са нематалом, у практичном смислу заваривање подразумева 
спајање метала са металом.  

Неки поступци заваривања су стари колико и откриће метала као нпр. 
ковачко заваривање гвожђа. Савремени поступци заваривања почињу да се 
развијају крајем XIX века, освајањем прво технологије електролучног 
заваривања нетопљивом графитном електродом, а затим и заваривањем 
топљивом електродом у електричном луку једносмерне струје [2].  
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 Гасно заваривање је познато још од 1894. године, а његова широка 
примена почиње 1902. године када је пронађен јефтин поступак добијања 
кисеоника из ваздуха, док је ацетилен добијен још 1892. године у Канади, да би 
1911. године у САД ацетиленски пламен био коришћен за резање челика [3]. 
Ацетилен је незасићени угљоводиник који је веома експлозиван на повишеном 
притиску. Овај гас се за техничке услове примене, добија узајамним деловањем 
воде Н2О, и калцијум–карбида СаС2 (технички ацетилен садржи најмање 
99%С2Н2) а производи се у уређајима који се називају развијачима или 
генераторима  [4] где се као нус продукт још добија и кречни талог (или кречно 
млеко).  

Развој индустрије педесетих година прошлог века указао је да је од свих 
ресурса укључених у производњу човек највреднији ресурс. Како би процес 
едукације и самог уклапања заваривача у тимски процес производње био 
успешан, важно је да, поред едукације заваривача у погледу специфичног 
техничког знања, буду предузете и мере безбедности и заштите на раду [5]. С 
обзиром на то да свако радно место носи са собом одређени ризик, процењивање 
ризика се врши за сваку препознату, односно утврђену опасност или штетност, 
упоређивањем са дозвољеним вредностима прописаним одговарајућим 
прописима у области заштите и здравља на раду, техничким прописима, 
стандардима и препорукама.  

Како би организације биле свесне безбедности здравља својих запослених 
и стално тежиле унапређивању и одржавању нивоа физичке, менталне и 
друштвене безбедности радника, као и сpречивања њихових повређивања 
развијан је стандарад OHSAS 18001 (енгл. Occupational Health & Safety 
Assessment Series) [6] који дефинише захтеве за систем менаџмента здрављем и 
безбедношћу на раду. Имплементацијом овог стандарда, предузеће стиче 
поверење заинтересованих страна уверавајући их да је руководство опредељено 
да испуњава захтеве из политике заштите здравља и безбедности на раду, да је 
нагласак на превентиви, а не на корективним мерама, да је могуће пружити 
доказе о томе да се OHSAS oдноси на целу организацију, а не само на процесе за 
које постоје законски прописи или зоне великих ризика, и да концепција OHSAS-
а укључује процес сталног побољшавања. 

С обзиром на напред наведено, у првом делу овог предавања, биће дат 
кратак подсетник о основама заваривања са освртом на гасно заваривање. Други 
део предавања говори о мерама безбедности и заштите које треба предузети како 
би сам поступак гасног заваривања био безбедан и за радника и за околину, са 
нагласком на неопходне мере безбедности које треба предузети да би гасно 
заваривање било изведено безбедно и сигурно, са што мањим ризиком по 
раднике и околину. На крају предавања дат је предлог мера за смањење 
опасности и штетности при гасном заваривању. 

Овим предавањем студенти добијају основно знање о неопходним 
процедурама и мерама заштите које ће на крају семестра проверити и 
надоградити кроз практичан рад, чиме ће стечено знање применити на 
заваривачком радном месту практичном вежбом гасног заваривања. 
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2. ОПАСНОСТИ И  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ЗАВАРИВАЊУ  
Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у 

радној средини врши се на основу података који се прикупљају из документације 
којом располаже послодавац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном 
месту, прикупљањем потребних информација од радника, као и информација из 
других извора [7].  

Процеси заваривања [1] праћени су појавама високих температура, 
настајањем или коришћењем гасовитих продуката, светлосним и топлотним 
зрачењем и опасностима од електричне струје. Све ове појаве или материје могу 
штетно утицати на здравље заваривача и других радника, а представљају и 
потенцијалну опасност за настанак материјалне штете. Основни задатак у 
погледу здравља и заштите је да се отклоне ови опасни утицаји заваривања [8]. 
Стање заштите подразумева упоређивање стања на радном месту са стањем како 
би требало бити у складу са законом, прописима, стандардима и актима у односу 
на утврђени ниво ризика [7]. Сваки заваривач има право и обавезу заштите према 
тим прописима.  

 

 
  

Слика 1: Део опреме и уређаја који се користе при гасном заваривању 
 
Радови заваривања могу се обављати само на местима припремљеним у 

складу са прописаним нормативним актима техничке и противпожарне заштите. 
Опрема, алати, уређаји и пратеће инсталације за заваривање могу се 
употребљавати само ако су у исправном стању и прилагођени важећим 
техничким прописима. 
 

  

Слика 2: Заваривачко радно место 
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Места за заваривање могу бити стална и привремена [9]. Стална места за 
заваривање су она места на којима се, у технолошком процесу производње или у 
радионицама, заваривање обавља стално или са кратким прекидима. Привремена 
места за заваривање су места на којима се заваривање обавља према потреби и у 
времену које је предвиђено у одобрењу.  

Стална места за заваривање морају бити просторно пожарно издвојена. 
Ако се у технолошком процесу производње користе запаљиви материјали, 
запаљиве течности или гасови (што јесте случај при гасном заваривању), стална 
места за заваривање морају бити издвојена као посебан пожарни сектор, тако да 
зидови, врата, под и таваница обезбеђују отпорност на ватру најмање 2 сата. Када 
су стална места за заваривање у радионици, радионица мора да буде пожарно 
издвојена од других просторија или објеката и саграђена од незапаљивог или 
тешко запаљивог материјала, са незапаљивим подом и таваницом, прописно 
изведеном громобранском и електричном инсталацијом и уређајима за 
вентилацију. Заваривање на привременим местима може се обављати само уз 
претходно прибављено одобрење, које издаје особа овлашћена испред 
менаџмента за доношење овакве одлуке. Одобрење се издаје на основу 
привременог писаног захтева извођача радова заваривања. Изглед заваривачког 
места са свом неопходном заштитном опремом [10] коју мора да користи вариоц, 
било да је стално радно место или привремено (ограничено) приказано је на 
слици 3. 

Сваки део заваривачке опреме мора бити проверен, серфитикован и 
одобрен. Тако на пример, заштитне наочари за гасно заваривање [10] имају 
стакла која према степену затамњења имају ознаке 444 (454), 555 и 666, а избор 
степена затамњења зависи од стања вида вариоца. У последње време све је већа 
употреба наочари са затамњањем које се аутоматски прилагођавају светлосном 
извору (тзв. фото-греј стакла). 

 

 

 

исправно и безбедно 
гасно заваривачко радно место 

заваривање у ограниченм просторима 

Слика 3: Места где се одвија гасно заваривање – стална и привремена 
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Заваривање могу да обављају искључиво стручно оспособљени и 
атестирани радници (вариоци) за руковање и употребу опреме за заваривање, 
претходно упознати са прописаним мерама безбедности и заштите на раду [5] 
које треба предузети пре и током заваривања. 

Руковидилац радова не сме дозволити да заваривање обављају лица која 
не испуњавају прописане услове, било да је реч о недостатку атеста вариоца или 
неиспуњавању неког другог унутрашњег прописа. 

 

 
Слика 4: Заштитна опрема гасног вариоца. 

 
Сваки вариоц мора имати адекватну заштитну опрему, као на сликама 3 и 

4, и придржавати се техничких мера прописаних технологијом од стране 
одговорног инжењера.  

Непосредно одговорна лица морају претходно да буду упозната са 
законским обавезама, одговорностима и мерама заштите од пожара и експлозије, 
као и са другим мерама које треба предузети приликом коришћења опреме за 
заваривање и извођење радова. 

 
НЕ УДИШИТЕ ГАСОВЕ И ИСПАРЕЊА 

ПРОУЗРОКОВАНЕ ПЛАМЕНОМ 
ЗАДРЖИТЕ ГЛАВУ ВАН ИСПАРЕЊА. 

КОРИСТИТЕ ОДГОВАРАЈУЋУ ВЕНТИЛАЦИЈУ. 

 

Слика 5: Опасност од удисања штетних испарења и гасова. 
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Једна од главних предострожности радника при гасном заваривању мора 
бити заштита од гасних испарења. Радник ове опасности и штетности мора бити 
свестан и стално поштовати безбедоносне мере које се првенствено односе на то 
да глава буде ван испарења и да се никако не удишу испарења и гасови настали 
сагоревањем, као на слици 5. Обавезно је коришћење вентилације, а радници 
треба да познају штетност материјала са којима раде, које прописује и стандард 
SRPS Z.B0.001 [11]. 

Уобичајена прописана заштита од испарења и гасова [12] подразумева 
издувни систем са хаубом који својим протоком и капацитетима одговара 
штетним материјама насталим при гасном заваривању. Са друге стране, вариоцу 
се ставља на раполагање и посебна маска са доводом ваздуха, као на слици 6. 

 

 
                усисно издувна хауба маска са доводом ваздуха 

Слика 6: Мере безбедности и заштите од испарења и гасова. 
 

Листа потенцијалних опасности и штетности са мерама за побољшање, 
однонсно смањење штетних утицаја, на заваривачком радном месту 
предстваљена је у табели 1. 

 

Табела 1: Предузете мере безбедности сходно препознатим опасносима и тетностима. 

ОПАСНОСТИ / ШТЕТНОСТИ 
МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ПРЕДУЗЕТИ 

Механичке повреде као што су 
нагњчење руку, шака или прстију, или 
опекотине изазване механичким 
опасностима и радом са апаратом за 
заваривање 

Неопходно је сву механичку опрему 
периодично проверавати. 
Користити лична заштитна средства. 
Вршити перманентну едукацију 
радника из области безбедности и 
заштите на раду. 

Не физиолошки положај тела 
(дуготрајно савијање, излагање зрачењу 
и топлотним појавама) може довести до 
обољења кичме са боловима, затим до 
оштећења вида и појаве опекотина 

Редовно коришћење пауза за одмор у 
току рада. 
Примењивати сва расположива 
заштитна средства, као и средства, 
алате и приборе (нпр. колица) за 
превожење боца за заваривање. 
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Рад са запаљивим материјалима и 
оштећеним цревима може довести до 
дерматитиса, а услед пожара могу 
настати опекотине 

Обавезно је коришћење заштитних 
рукавица и радних одела. 
Пушење у радионици мора бити 
забрањено, а апарати за гашење 
пожара доступни. 
Обучити раднике из области заштите 
од пожара. 

Опасности везане за рад са апаратом за 
гасно заваривање могу произвести 
повреде спољашњих органа (у случају 
пожара и експлозије) 

Сигурносни вентили на боцама морају 
бити исправни. 
Инсталације треба периодично 
прегледати и контролисати. 

 
Предлог мера у циљу заштите и здравља на раду: 

1. Извршити оспосбљавање свих радника за безбедан и здрав рад, као и 
обуку из области заштите од пожара. 

2. Радницима дати на коришћење лична заштитна средства прописана у 
складу са њиховим радним местом одговарајућим актом предузећа. 

3. Поставити ормарић за пружање прве помоћи и оспособити одговарајући 
број запослених за пружање прве помоћи. 

4. Обезбедити квалитетно одржавање у исправном стању опреме за рад и 
вршити периодичне контроле сходно техничким прописима и 
упутствима. 

 
3. НЕОПХОДНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ПРИ 
ГАСНОМ ЗАВАРИВАЊУ  

 
3.1. Приликом руковања са бурадима 
Пуну бурад не треба никад отварати челичним секачем јер постоји 

опасност да се појави варница и дође до експлозије, већ је неопходно бурад 
отварати месинганим или бронзаним алатом. Током пражњења треба сакупити 
остатке калцијум карбида који су обично у прашкастом облику и одложити их у 
неку посебну посуду, обавезно осигурану од влаге. Тако сакупљен прах потапати 
у суд са великом количином воде, под условима да се суд налази у принудно 
проветраваној просторији или слободном просору, који је удаљен од било 
какавог пламена. 

Празну бурад треба складиштити тек након што су претходно опрана. На 
празну бурад никако не треба седети током заваривања, као што је приказано на 
слици 7, јер мешавина ваздуха и ацетилена, створена додиром заосталог 
калцијум карбида са влагом, може да експлодира у додиру са варницом 
истопљеног метала.  
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Складиштење буради Недозвољен положај вариоца 

Слика 7: Мере безбедности при руковању са бурадима 
 

3.2. При раду са развијачима ацетилена 
Приликом пуштања у рад развијача ацатилена [4] треба: 
 Често прати металну корпу за калцијум карбид (контактни развијач) 

или кутију (развијач са капањем воде на карбид) да би се одстранио 
сопствени креч; 

 Мењати воду при сваком пуњењу развијача; 
 Редовно прегледати цевоводе и вентиле које креч може да запуши. 

 

 
Слика 8: Ацетиленско (карбидно) заваривање – када боце са ацетиленом нису доступне 

 
Никада не треба испуштати воду из развијача који је напуњен гасом како 

би се избегло замрзавање. Током рада развијача такође постоји опасност од 
стварања експлозивне смесе, па је зато важно предузимати одређене мере 
предострожности:  

 Чистити развијач после сваког пуњења калцијум карбидом, 
 Стално проветравати просторије у којима се налазе развијачи, 
 Предвидети, кад год је то могуће, одстрањивање развијеног гаса, 
 Никада не прилазити развијачу (нарочито ако је отворен) са 
незаштићеном светиљком или пламеном, 
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 Обавезно забранити пушење у околини развијача, 
 Никада не одмрзавати развијач пламеном. 

Не треба отварати развијач све док се гас сасвим не одстрани. Такође, не 
треба га отварати приликом поновног пуњења ако се на удањености од 5 метара 
налази пламен или ватра [9]. Пропустљивост суда у коме се налази разређивач не 
треба утврђивати пламеном, већ сапуницом јер је ова метода потпуно безопасна. 
Разводну мрежу ацетилена не треба отпушавати млазом кисеоника. 

Све горе поменуте мере предострожности не искључују могућу појаве 
опасности. Изричито је забрањено да нестручна лица пројектују нове или 
одржавају већ готове развијаче. Такође, строго је забрањено непредвиђен начин 
руковања судом (код преносних развијача), као што је нпр. Тумбање јер може да 
дође до нежељених промена његових карактеристика, као што је опасно 
повећање количине развијеног гаса. 

Прегледи и испитивање опреме и оруђа за производњу и пуњење 
ацетилена у судове, ацетиленских станица за производњу и развођење ацетилена, 
као и подстаница за напајање и развијање ацетилена врши се: 

- Пре пуштања у погон, 
- У року од 3 године од претходног испитивања за развијаче (генераторе) 
ацетилена, комензационо-сабирне судове, компресоре и њима припадајућу 
опрему и  пумпе растварача, 
- У року од 6 година од претходног испитивања за све врсте осталих судова, 
колекторе, цевоводе са прикључним радним местима  за потрошаче и станице 
за растварач ацетилена. 

Покретни развијачи ацетилена са пуњењем до 10 кг калцијум-карбида у 
једној саржи испитују се у року од годину дана до претходног испистивања. Под 
ацетиленском станицом се подразумевају и цевни водови за кисеоник и њима 
припадајућа арматура, а ако се развођење кисеоника врши са централног места 
помоћу боца са кисеоником, смештених у просторији. 
 

3.3. Опасности од експлозије смесе гасова 
Eксплозивна смеса гасова настаје у следећа два случаја: 

1) АЦЕТИЛЕН  +  ВАЗДУХ 
2) АЦЕТИЛЕН  +  КИСЕОНИК 

Кисеоник је гас који није запаљив и не сагорева, али омогућава и 
потпомаже сагоревање. Највећа опасност у смеси ацетилена и ваздуха прети при 
нижем садржају ацетилена од 7 до 13 %, док у смеси са кисеоником, ацетилен је 
најопаснији у уделу од око 30 %. Очигледно је да су ово услови који се најчешће 
стварају а које би обавезно требало избећи приликом заваривања судова. 
 

3.4. Правила при употреби боца са ацетиленом и кисеоником 
Челичне боце за складиштење ацетилена под притиском имају запремину 

од 40 и примају 16 ацетона (око 38.5% запремине боце), слика 9. Боце су 
напуњене порозном масом (дрвени ћумур или смеша дрвеног угља и 
инфузоријске земље), у коју је уливен ацетон. Због велике порозности ове масе 
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(око 80%), челична боца запремине 40, може да прими око 6 m3 ацетилена. 
Растварањем ацетилена у ацетону омогућено је његово складиштење на притиску 
од 25 бара, мада максимални притисак ацетилена у боци не премашује 15 bar. 
Предност оваквог складиштења ацетилена јесте у смањењу опасноти од 
експлозије посебно при његовом транспорту. 

Растворивост ацетилена у води је 1:1 а у ацетону 1:25. На нормалним 
условима 1 ацетона раствара 1524 ацетилена, а на притиску од 15 bar раствара 
и до 380. Са порастом притиска расте растворивост ацетилена у ацетону и та 
особина је основни разлог што се ацетилен у боце смешта у таквом раствору. 

Кисеоник (О2) се складишти у челичним боцама под притиском од 150 
бар (15 МРа). Запремина боце је око 40 и може да прими око 6 Nm3 кисеоника. 
Ове боце немају испуну – порозну масу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Слика 9: Челичне боце за техничке гасове: лево) ацетилен;  десно) кисеоник. 
 

Заваривачи који врше заваривање употребом боца са ацетиленом и 
кисеоником морају да познају опасности које се могу јавити при руковању 
ацетиленом [4] као и мере безбедности [13] које примењују поштовањем 
следећих правила: 

-  Приликом коришћења ацетилена из боце, отварање вентила мора да 
буде лагано и до краја; 

-  Приликом постављања редуктора притиска на боцу са кисеоником, 
заптивач и навој, као и алат и руке не смеју да буду запрљане масним 
материјама (слика 10); 

-  Боце морају да буду заштићене од дејства сунчаних зрака; 
- Боце се не смају котрљати нити складиштити у хоризонталном 
положају; 

-  Боце морају бити заштићене од пада (нпр. помоћу ланаца). 
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Слика 10: Опасност од цурења гаса. Полако отворите вентил боце. 

 
Парове боца треба постављати тако да се редукциони вентили, приказани 

на слици 11 (проширивачи) не налазе између боца чиме се избегава евентуално 
сударање и оштећење вентила. Са друге стране, ако би дошло до паљења гаса у 
једном вентилу, друга боца неће бити доведена у питање. 
 

Слика 11: Редукциони вентили код парова боца.  
а- неисправно, б- правилно, в- чест случај (оцените исправност) 

 
 Пламенски осигурач, приказан на слици 12, потпуно заштићује 
комплетни уређај за гасно заваривање (ацетиленско-кисеонично заваривање). У 
случају експлозије гасне смесе у горионику, пламенски осигурач спречава удар 
гаса у доводну гумену цев, а пламен гаси уграђена цевчица на принципу Давијеве 
светиљке. Истовремено, пламенски осигурач спречава заваривање са прениским 
притиском (нижим од 0,03 atm).  
 

 

Слика 12: Мере безбедности при раду са гориоником – пламенски осигурач. 
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 Пораст топлоте за боцу под притиском предстваља повишење притиска, 
односно опасност од експлозије! Пуне боце је неопходно штитити од јаке 
врућине – од директног утицаја јаког сунца, позиционирати их тако да морају да 
буду на растојању већем од 5 метара од грејних тела, односно најмање на 10 
метара од отворених извора ватре. 
 Пре искључивања редукционог вентила, славину боце кратко време 
држати отвореном да би се прљавштина и влакна заптивача одувала. Гасни млаз 
никад не треба уперити на човека нити на друге боце под притиском. Услед 
тежине самих гумених црева и горионика може доћи до оштећења редукционих 
вентила или манометра. Да не би дошло до неприметног отварања вентила или 
промене подешене величине притиска, корисно би било направити ослонце за 
гумена црева, као и за преносна колица. 
 Безбедност боца је од изузетног значаја. У случају да боца падне, својом 
тежином може повредити раднике у непосредној близини. При паду може доћи и 
до оштећења арматуре и да више не заптивају, а у случају пада са велике висине 
боце под притиском могу и да експлодирају. Зато се врши обезбеђивање боца од 
превртања, као на примеру приказаном на слици 13. 
 

  

Слика 13: Сигурно причвршћене боце за гасно заваривање 
 
 Заваривач може да непредвидиво повуче црева (црево треба да је дугачко 
најмање 3 метра) и да услед несигурног стајања заваривача доведе до пада боца 
или испуштања гаса из боца на незаптивним местима изазове натапање радног 
одела кисеоником или горивим гасом. Из тог разлога црева никад не треба 
стављати преко рамена! 
 Црева за гас не трба полагати преко саобраћајног пута или у радионици 
или на градилишту. Ако је то неизбежно, црева треба заштитити. Као добра 
заштита препоручује се да дуга цева буду постављена на моталици (слика 14-а), 
чиме се избегава могућност јаког повлачења од стране радника или нагњечења 
од стране других лица или објеката. 
 Горионици за заваривање, приказани на слици 14-б, који су преко 
гумених црева везани са боцама за гас не смеју никада да се ставе у неки сандук 
или суд јер постоји опасност да се кроз заптивни гасни вентил испусти мешавина 
горивог гаса и ваздуха која би могла да експлодира.  
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моталица са 
цревима за гас 

склоп горионика за заваривање горионик са гуменим цревима 

Слика 14: Безбедно постављање црева за гас и сигурно везивање са гориоником 
  

Сваки заваривачки посао предстваља извесну опасност од пожара. Пре 
сваког заваривања треба испитати где растопљене металне честице могу да се 
откотрљају. У случају заваривања цевовода, у унутрашњости цеви недостаје 
потребна количина кисеоника из ваздуха па тек иза краја цеви настаје пламен 
изађе у слободан простор (простор у коме има довољно кисеоника и где остатак 
запаљивог гаса може да сагорева, а још увек је загрејан изнад тачке паљења). 
Овај пламен представља опасност од пожара па сходно томе треба поштовати 
прописана нормативна акта, пре свих Закон о заштити од пожара [14]. 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
Заштита људског ресурса мора бити на првом месту у сваком предузећу, 

а посебно заштита са аспекта здравља и безбедности на раду. Стално динамично 
окружење пословања захтева проактиван приступ заштити и безбедности 
запослених у току рада, који ће идентификовати ризике, отклонити их или 
превентивним мерама смањити могућност њихове појаве на прихватљив ниво. 

Стандардом OHSAS 18001 промовисана је безбедна и здрава радна 
средина и радно место са јасно дефинисаним техничким прописима и 
нормативним актима унутар предузећа  којима се дефинише безбедан и сигуран 
оквир за рад заваривача, у складу са правима и обавезама проистеклим из 
законске регулативе. 

Препознавање опасности и штетности први је корак којим се сагледава 
тренутно стање и врши његово упоређивање са жељеним (очекиваним / 
пројектованим) стањем, након чега се одређују мере заштите које се дефинишу 
техничким прописима како би се превентивно деловало у циљу заштите радника, 
односно спречавања повреде. 

Потребне мере се, поред техничких прописа и саме физичке заштите, 
примарно заснивају на перманентној едукацији запослених како у погледу 
квалитетног обављања послова, тако и у погледу безбедности и здравља на раду, 
што као последицу даје одговорног и посвећеног радника који брине о себи, 
својим колегама и самој околини чинећи да његова средина буде здрава и 
безбедна. 
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ПОДЕЛА ПРОСТОРА УГРОЖЕНОГ ЕКСПЛОЗИЈОМ НА 
ЗОНЕ ОПАСНОСТИ 

  
Александра Боричић, Младен Томић, ВТШ Ниш 

  
ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ овог предавања је да упозна студенте са превентивним мерама заштите од 

пожара и експлозија. У овом предавању је приказан метод за идентификацију и 
категоризацију зона опасности од пожара и експлозије. Правилним познавањем 
простирања зоне опасности од пожара, могуће је превентивно деловати, и спречити 
евентулану појаву акцедентних ситуација. 

 Кључне речи: Заштита, пожар, експлозија, зона опасности.  
  

CLASSIFYING OF EXPLOSION HAZARDOUS AREAS INTO ZONES 
  

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of this lecture is to familiarize students with fire protection measures against 

fire and explosion. In this lecture a method for identifying and classifying of explosion 
hazardous zones has been presented. Proper knowledge of the hazardous zones can help in 
preventing the eventual accidental situation. 

Key words: Protection, fire, explosion, danger, zone. 
  

1. УВОД  
Пожар представља акцедентне ситуацију неконтролисаног сагоревања, 

која наноси материјалне губитке и угрожава људске животе. Пожари се у 
потпуности не могу уклонити, а најефикаснији начин за заштиту добара и 
људских живота од пожара јесте предузимање одговарајућих мера заштите. Под 
појмом заштите од пожара се подразумевају све мере које имају за циљ 
спречавање појаве пожара, ширења ватре и дима. На основу Закона о заштити 
од пожара, основни циљ прописаних мера заштите од пожара јесте заштита 
живота људи, телесног интегритета, материјалних добара и животне средине [1]. 
Заштита од пожара такође подразумева генерално студију и истрагу пожара, 
пратећих ванредних ситуација, као и испитивање, развој, производњу и 
тестирање и примену система за заштиту [2].  

Експлозије су чести узроци настанка пожара, хаварија и губитка људских 
живота. Њима су, не само угрожени погони за производњу експлозива, где су оне 
сврстане у ред ''технолошког ризика'', већ и многи производни, складишни и 
објекти у којима се користе или ускладиштавају запаљиви и експлозивни гасови 
(пропан-бутан, земни гас, ацетилен, и др.), запаљиве течности (нафта и нафтни 
деривати, боје и лакови, органски растварачи и др.), запаљиве прашине 
(млинови, фабрике за прераду шећера, дробилане и млинови за угаљ). 

Најбитни фактор у изазивању пожара је људски фактор. Изазивање 
експлозија нехатом, непажњом, поступцима у алкохолисаном стању је у око 68% 
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случајева, док је електрична енергија узрочник у око 9,7% случајева [3]. Осим 
механичких експлозија, које се у пракси ретко дешавају, суштину опасности 
представљају експлозије у којима се одвија брза оксидација, уз ослобађање 
велике количине топлотне и механичке енергије, тј. ударног таласа ваздушне 
масе и јаког импулсног карактера, звучног ефекта. 

 
2. УСЛОВИ НАСТАНКА ПОЖАРА 
Уопштено гледано, услови настанка процеса сагоревања могу се сврстати 

у две основне групе [3]:  

• неопходни услови 
• додатни услови 

Неопходни услови су присуство запаљиве материје, оксидатора и извора 
паљења, односно тзв. пожарни троугао. Иако су ти услови често испуњени, до 
сагоревања по правилу ретко долази. Тако на пример у стамбеним објектима 
постоји запаљиви материјал (намештај, одећа сл.), оксидатора (кисеоник из 
ваздуха), а веома често и извора паљења (пламен шибице или упаљача, загрејане 
плоче елекричних шпорета, пламен гасних пећи и сл.), али до пожара ретко 
долази. Да би дошло до пожара, потребно је обезбедити и услове као што су 
непосредни контакт између наведених неопходних услова и непрекидни доток 
оксидатора, као и удаљавање образованих продуката из зоне сагоревања. 
Поменути услови припадају групи додатних услова за одигравање 
неконтролисаног процеса сагоревања. 

Додатни услови условљени су физичко-хемијским особинама запаљиве 
материје, карактеристикама извора паљења, природом оксидатора и другим 
факторима. Ово указује на чињеницу да се основни принцип превентивне 
заштите мора базирати на искључивању додат-них услова за настајање процеса 
сагоревања. 

На основу овога се може закључити да је најбитније начело превентивне 
заштите од пожара „искључити извор паљења", односно или не дозволити да 
дође до истовременог контакта запаљиве материје, оксидатора и одговарајућег 
извора паљења 3. 

 

 

Слика 1:Пожарни троугао 
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2.1.  Подела запаљивих и горивих материја 
Подела запаљивих и сагорљивих чврстих и течних материјала и гасова 

има више, а свака извршена подела има у пракси и своју функционалност. 
Пожарна опасност једне сагорљиве материје зависи првенствено од њене 
запаљивости, па према томе се и разликују следеће категорије [3-5]: 

 самозапаљиве материје које и без спољашњег довођења енергије или 
паљења могу да се упале, као нпр бели фосфор. 

 Лакозапаљиве материје које се лако уплае од варнице, ужарене цигаре 
или неког сличног слабог извора паљења. У дату групу материја 
спадају ацетилен, сумпоругљеник, каучук итд. 

 Нормално запаљиве материје су оне за чије је паљење потребан нпр. 
пламен шибице. Овој групи припада већина сагоривих материја. 

 Последњу групу чине тешко запаљиве материје за које није довољан 
пламен, већ је потребан већи извор паљења, нпр. лет лампа. Један од 
представника ове групе је кокс.  

Горивост је особина материјала да он, ако је изложен стандардном 
порасту температуре у предвиђеном простору, изазива појаве на основу којих се 
врши његова класификација. Једна од најопштијих подела је извршена у односу 
на стабилност сагоревања разврстана је у три класе [3-5]: 

 Тешко сагорљиве материје које горе малом брзином и само уз услов 
сталног довођења топлоте са стране. Типични предсатвникове групе 
материја је чиста вуна. 

 Нормално сагорљиве материје које после паљења горе малом брзином. 
Типични предсатвници су дрво (дебље од 2 mm), угаљ итд. 

 Лако сагорљиви материјали који горе после паљења великом брзином 
и исто тако великом брзином преносе и шире велике количине топлоте 
ка околини. Представници ове групе су вата, лакирани папир, слама и 
већина запаљивих гасова и течности. 

Дата подела је условна, јер постоје материје које под одређеним условима 
сагоревају, мада фактички припадају групи незапаљивих материја. За разлику од 
поменутог стандарда, којим се материје у погледу запаљивости деле на гориве и 
негориве, у пракси је, са аспекта превентивне заштите од пожара, уобичајена је 
њихова подела на основу запаљивости. 

Подела материја према агрегатном стању и другим хемијским особинама 
регулисана је стандардом JUS З.00.005 ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/79.). Овим 
стандардом материје се према агрегатном стању, на собној температури од 20 и 
при нормалном притиску од 101325 Pa деле на: 

 гасовите материје 
 течне материје, и 
 чврсте материје. 
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На основу физичко-хемијских особина материје се деле на [3,4]: 

 експлозивне материје 
 самозапаљиве материје 
 материје које при сагоревању ослобадају запаљиве и отровне продукте 
 оксидациона средства 
 незапаљиве материје које са водом граде запаљиве гасове, и 
 незапаљиве материје које у додиру са водом ослобадају топлоту. 
 
Према врсти потенцијалне опасности, све материје се деле на [3,4]: 

 материје које садрже ризик од хемијске и физичке експлозије 
(означавају се са Еx) 

 материје које директно или индиректно могу учествовати у процесу 
сагоревања, уз ослобадање топлоте и запаљивих продуката разлагања, 
убрзавање процеса сагоревања (оксидациона средства) или ослобађање 
запаљивих гасова или топлоте у додиру са водом (означавају се са Fx), 
и 

 материје које нису лако запаљиве, али се у условима сагоревања (под 
дејством ватре, дима или воде за гашење) могу релативно брзо и лако 
оштетити (деструкција материјала). Означавају се са Dx. 

У зависности од степена опасности, све материје се групишу у 
одговарајуће класе [2,3]: 

 класа опасности I (веома лако запаљиве и брзо сагориве материје), 
 класа опасности II (лако запаљиве и брзо сагориве материје), 
 класа опасности III (запаљиве материје), 
 класа опасности IV (сагорљиве материје), 
 класа опасности V (тешко сагорљиве материје), и 
 класа опасности VI (незапаљиве материје). 

Врста и степен опасности заједно образују критеријуме .за груписање 
материја у одговарајуćе категорије опасности, које се ознаавају комбинацијом 
слова (за врсту опасности) и римских бројева (за степен опасности), на пример 
ЕxI, DxV и сл. Материје класиране у категорије опасности ЕxI÷II припадају 
експлозивним, односно лако запаљивим материјама. 

 
3. КЛАСИФИКАЦИЈА УГРОЖЕНОГ ПРОСТОРА НА ЗОНЕ 
ОПАСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ 

Зоне опасности су делови радног простора угроженог експлозивним 
атмосферама. Угроженим простором се сматра простор у којем је експлозивна 
атмосфера присутна или се може очекивати њена присутност у количинама које 
захтевају посебне мере опреза у погледу извoђења, монтаже и употребе 
електричних уређаја. У радним срединама где се може очекивати појава 
експлозивних пара или гасова, класификација зона опасности се врши зависно од 
концентрације и временског трајања експлозивних смеша у угроженом простору. 
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На утврђивање и класификовање зона опасног простора утичу многи 
фактори као што су физичко - хемијске особине експлозивне материје чије се 
присуство очекује у радној средини, технологија производње, проценат губитака, 
статистичка процена броја грешака (кварова) и њихово време трајања, врста 
присутне вентилације, ружа ветрова за отворени простор, као и други фактори 
специфични за поједине процесе производње, услови метеоролошке тишине 
(струјање ветра испод 0,5 m/s) и итд [6,7]. 

У пракси се следећи простори собично не класификују као зона 
опасности: 

 Простори који поседују вентилацију одговарајућег квалитета у којима 
се налази затворени цевовод са запаљивим флуидима који се одржава 
на одговарајући начин; 

 Простори са слабијом вентилацијом у којима се налазе цевоводи без 
вентила, прирубница и других елемената који су дефинисани као 
извори опасности; 

 Простори у којима су запаљиви материјали ускладиштени у 
одговарајућим херметички затвореним посудама. 

 
3.1. Зоне опасности гасова и пара запаљивих течности 
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима [8] 

дефинише запаљиве течности, као течности или смеше течности без или са 
суспендованим или раствореним чврстим материјама које на температури од 
50оС имају притисак паре испод kp/cm2, а чије се паре пале у погодном односу са 
ваздухом и у присуству пламена или варнице. Запљиви гасови су, материје које 
се под температуром од 15оC и притиском од 760 mm Hg налазе у гасовитом 
стању, а производе се и стављају у промет као компримирани, претворени у 
течности или растворени под притиском. 

Зоне опасности представљају категорију експлозивно опасног простора 
према вероватноћи да се у њему појаве експлозивне смеше. У том смислу, 
простор се на основу вероватноће дели у четри категорије: зона 0, зона 1, зона 2 
и неопасан простор [5,6,9]. Простор у коме експлозивна смеша постоји трајно 
или се појављује често или је њена појава не сувише честа, али је трајање дуже, 
назива се зоном 0 опасности.  Може се приближно рећи да временски 
критеријум зоне 0 представља присуство смеше од 100 и више сати годишње.  

Зона 1 опасности је простор у коме смеша не постоји трајно нити је 
учесталост њеног постојања велика, али се она ипак може очекивати и у 
нормалним погонским ситуацијама. Ово одговара постојању смеше у трајању од 
1 до 100 сати годишње.  

Ако је вероватноћа постојања експлозивне смеше само у ненормалним 
погонским ситуацијама, овакав простор квалификује се као зона 2 опасности. 
Њој одговара временски критеријум егзистенције смеше од мање од 1 сат 
годишње. Изглед једне знака за означавање опасности од пожара и експлозије 
приказан је на слици 2. У угроженим просторима су често потребне посебне мере 
предострожности, као што је забрана приступа отвореним пламеном, забрана 
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коришћења алата који варничи, или уређаја без тзв. Ех заштите. Пример једног 
оваквог блок знака, са забранама је приказан на слици 3. 

 

 
Слика 2: Изглед знака за обележавање опасности од пожара и експлозија 
 
3.2. Зоне опасности од експлозивне прашине 
У процесу прераде чврстих запаљивих материја, може доћи до стварања 

веома ситних честица прашине, које са ваздухом могу стврити експлозивну 
смешу. Класификација зона опасности се врши на следећи начин [6,9]: 

 Зона опасности 20: Простор у којем је експлозивна прашина присутна 
стално или дужи период времена. 

 Зона опасности 21: Простор у којем је вероватно да ће се експлозивна 
прашина појавити за време нормалног погона. 

 Зона опасности 22: Простор у којем није вероватно да ће се 
експлозивна прашина појавити за време нормалног погона, а ако се 
ипак појави, трајаће само кратко време. 

 

 

Слика 3: Блок знак за обележавање безбедноси у угроженом простору  
 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 4,   ЈУН 2012. 

 89

На слици 4. је приказан изглед упитника за класификацију зона 
опасности и одређивање угроженог простора од прашине експлозива [6]. 

 
Слика 4: Обавезан упитник за класификацију зона опасности и одређивање 

угроженог простора од прашине експлозива  
 
3.3.  Одређивање зона опасности од експлозије у индустријским 

постројењима и њихово просторно распростирање 
Одређивање угроженог простора, односно његова класификација на зоне 

опасности у индустријским погонима и просторијама где се јављају експлозивне 
смеше, намењена је у првом реду правилном избору електричних уређаја за 
експлозивне атмосфере, али и других уређаја и алата. 

Сваки елемент процесне опреме, процесни уређај (на пример, 
регулациони вентил, сигурносни вентил, пумпа, прирубнички спој на цевоводу, 
отвор за узимање узорка и др.) мора да буде разматран као потенцијални извор 
испуштања запаљивог гаса, паре и сл.  

При томе се одговорни технолог, као базни пројектант, опредељује за 
утицај концентрације експлозивне смеше у функцији извора испуштања на начин 
да за: 
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 случај концентрације смеше која одговара вредности 50% од доње 
експлозивне границе декларише формирање зоне опасности нула “0”, 

 случај концентрације смеше која одговара вредности 25% од доње 
експлозивне границе декларише формирање опасности један “1”, 

 случај концентрације смеше која одговара вредности 10% од доње 
експлозивне границе декларише формирање зоне опасности два “2”, 
али само за случај да се зона 2 граничи са неопасним простором, итд. 

Ако зону нула “0” окружује зона један “1”, онда се граница зоне 1 рачуна 
по критеријуму 10% доње експлозивне границе. Утицај кретања ветра је свакако 
посебно изражен. Ови утицаји су експериментално испитивани. Више аутора је 
поставило и математичке методе за проучавање дужине распростирања 
експлозивне атмосфере око извора испуштања. 

Основним стандардом JUS N.S8.007 даје се принципијелни приказ 
угроженог простора око тачкастог извора у функцији густине, као што је 
приказано на слици 5. 

 
Слика 5: Класификација опасних простора око извора опасности за гас који је лакши од 

ваздуха 
 

 3.4. Пример одређивање зона опасности у лакирницама 
Према Правилнику о техничким нормативима за уређаје којима се наносе 

и суше лакови [10] чл. 115 до 120 се дефинишу прецизно зоне опасности од 
пожара, у зависности од критеријума наведених чл. 114: 

 
1) извори опасности код кабина: 

a. пиштољ за распршивање, 
b. радни комади на чију је површину нанесено премазно 

средство; 
2) извори опасности код када за урањање: 

a. слободна површина премазног средства у кади, 
b. радни комади на чију је површину нанесено премазно 

средство; 
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3) извори опасности код уређаја за обливање: 
a. све унутрашње површине радног дела уређаја, 
b. радни комади на чију је површину нанесено премазно 

средство; 

4) извори опасности код уређаја за откапљивање: 
a. укупна површина пода уређаја, 
b. радни комади на чију је површину нанесено премазно 

средство; 

5) извори опасности код уређаја за ваљање или наливање: 
a. систем за циркулацију премазног средства, 
b. радни комади на чију је површину нанесено премазно 

средство. 
 

 
Слика 6: Зоне опасности у затвореним лакирницама 

 
 Анализирањем лакирнице, могу се дефинисати три зоне опасности које 
обухватају [11]: 

I. Кабину за лакирање, 
II. Појас око кабине за лакирање, чија ширина зависи  од технолошких и 

радних услова, 
III. Остали безопасан простор у лакирници. 

 
Кабина за лакирање која је по концентрацији запаљивих пара и гасова 

најопаснија, спада у зону опасности 1. Ширина појаса зоне опасности 2 зависи од 
система вентилације, температуре ваздуха у радионици и тачке паљења 
растварача. Тако нпр. код уређаја у којима се премазна средства наносе на радне 
комаде ваљањем или наливањем; ако уређај нема локалну вентилацију, већ се 
проветравање обавља општом вентилацијом просторије; ако је тачка паљења 
растварача нижа од 38°С и температура ваздуха у околини уређаја нижа од 38°С 
или једнака тој температури; зона опасности 2 простире се између зоне 
опасности 1 и сферног радијуса од 10 m, од габарита уређаја, како је приказано 
на сл. 6 [10]. 
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4. ЗАКЉУЧАК  
У овом предавању је изложен део превентивних мера заштите од пожара 

и експлозија – одређивање зона опасности. У већини практичних случајева 
тешко је обезбедити да се експлозивна смеша никада не појави. У таквим 
ситуацијама када постоји велика вероватноћа појаве гасне смеше ослонац се 
може тражити у искључењу појаве извора паљења, како је изложено у 
предавању. Стога, правилним познавањем простирања зоне опасности од пожара, 
могуће је превентивно деловати и искључити извор паљења у опасним деловима 
простора, чиме се спречава појава пожарног троугала и евентуалне акцедентне 
ситуације.  
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ПРОТИВПОЖАРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ГРАДИТЕЉСТВУ 
 

Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш 
  

ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
Циљ овог предавања је да упозна студенте са материјалима који се користе у 

грађевинарству, са аспекта отпорности на пожаре, у складу са законом о заштити од 
пожара, правилницима везаним за избор материјала, као и препорукама за еколошку 
исправну и безбедну градњу, како стамбених, тако и индустријских објеката. У овом 
предавању у оквиру предмета Градитељство и животна средина дат је преглед 
материјала, њихове карактеристике, понашање приликом горења, као и препоруке за 
правилан избор материјала у складу са смањењем  ризика од простирања пожара.  

 Кључне речи: Материјали, отпорност на пожар, безбедност, градитељство 
  

FIRE-PROTECTING MATERIALS IN CONSTRUCTION  
  

AIMS AND OUTCOMES 
The aim of this lecture is to introduce students with the materials used in construction, 

in terms of fire resistance in accordance with the law on fire protection regulations related to the 
choice of materials, as well as recommendations for the environmentally and safe construction 
as residential and industrial facilities. In this lecture in a course in Construction and the 
Environment provides an overview of materials, their characteristics, behavior during 
combustion and the proper selection of materials in accordance with the risk of fire propagation. 

Key words: Materials, fire resistant, safety, construction 
  

1. УВОД  
Данас наука познаје све начине изазивања ватре и пожара као производа 

неконтролисаног сагоревања. За што успешнију борбу против пожара потребно 
је елиминисати њихове узроке. Елиминисање узрока пожара подразумева знање 
о њиховом настајању, тј. како и где се јављају. Одговоре на ова питања дају 
анализе пожара, па се на основу статистичких података о узроцима пожара врше 
стручне обраде ради предузимања потребних превентивних мера. Обзиром на 
огроман број могућих узрока пожара, дају се основне класификације и типични 
случајеви који обухватају највећи број узрока пожара.  

При анализи таквих података може се извршити основно груписање 
узрока пожара на:  

-  техничке неисправности (кварови);  
-  технички недостаци (непоштовање техничких прописа, лош квалитет и 
др.); 

-  људски фактор (непажња, нехат, дечија игра, намерно паљење);  
-  организациони недостаци (одсуство контроле, организације пожарне 
службе, непоштовање закона),; 

-  природни узрочници (гром, земљотрес, сунце).  
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У табели 1. дат је преглед најчешћих узрока пожара у процесу рада. 

Табела 1: Узроци пожара 

Редни 
број 

Узрок пожара 
Проценат 

(%) 
Примери 

1 Електрицитет 23 
У инсталацијама, моторима, постро-
јењима за пренос, трансформацију и 
расподелу електричне енергије. 

2 Пушење 18 
Пушење је потенцијални узрочник 
пожара скоро свуда. 

3 Трење 10 
Загревање металних површина услед 
трења, због неодржавања и неподма-
зивања.  

4 
Прегрејани 
материјали 

8 

Технолошки процеси који имају 
абнормално високе температуре, посебо 
ако они укључују загрејане запаљиве 
течности и материјале у сушарама. 

5 Загрејане површине 7 
Топлота из котлова, пећи, загрејаних 
канала и токова, електричних лампи, 
топлота при топљењу метала. 

6 Отворени пламен 7 

Неправилна употреба преносних 
горионика, котлова, уређаја за сушење, 
пећи, преносних грејних тела, пламен од 
гаса или запаљене нафте. 

7 Варнице 5 
Варнице које излазе из пећи, огњишта, 
различите процесне опреме, индустриј-
ских превозних средстава. 

8 Самопаљење 4 

Спонтано паљење индустријским и 
другим отпацима, остацима из сушара, 
честицама и материјалима који су 
склони да се при загревању пале. 

9 Изложеност ватри 3 
Запаљиви материјали изложени непо-
средном утицају ватре. 

10 Намерно паљење 3 Злонамерно изазван пожар  

11 Механичке честице 2 
Честице од страног металног тела у 
машинама при, операцијама дробљења и 
мрвљења. 

12 Кључали материјали 2 
Преливање метала из оштећених пећи 
или лоше руковање. 
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13 Хемијски процеси 1 

Неконтролисани хемијски процеси, 
хемијске реакције са другим матери-
јалима, разлагање непостојаних матери-
јала. 

14 
Статички 
електрицитет 

1 

Паљење запаљивих гасова, пара и 
прашине, услед ослобађања нагоми-
ланог статичког електрицитета на 
опреми, материјалима или људском 
телу. 

15 Муња 1 
Директни удари грома, варнице од 
индуковане струје у електричним 
колима и опреми. 

16 Разни узроци 1 
Узроци неукључени у горње класифи-
кације. 

 

   
 

   
Слика 1: Узрочници пожара 

 
2. МАТЕРИЈАЛИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ЊИХОВА 
ОТПОРНОСТ НА ПОЖАРЕ 

У односу на високе температуре може се разматрати понашање 
грађевинских материјала приликом пожара и при високим температурама. 
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За дефинисање понашања материјала у току пожара потребно је 
познавати следећа његова својства [3]: 

- горивост; 
- запаљивост; 
- брзину ширења пламена; 
- отпорност на дејство пожара и 
- понашање материјала при гашењу пожара. 

Према горивости материјали су подељени у две групе: 

 Негориви грађевински материјали (А) и 
 Гориви грађевински материјали (Б). 

Под негоривим материјалима подразумевају се они материјали који 
загрејани до 200оC, у стандардним условима, не ступају у хемијску реакцију са 
кисеоником из ваздуха, не развијају топлоту, не распадају се и не ослобађају 
сагориве гасове. 

У негориве материјале се убрајају: 

- Песак, шљунак, глина и све врсте камена које се примењују се у 
грађевинарству; 

- Минерали, земља и згура; 
- Цемент, креч, гипс, анхидрит, експандирана глина, дувано стакло 
перлит и вермикулит; 

- Малтер, бетон, армирани бетон, преднапрегнути бетон, камен и плоче 
на бази минерала; 

- Азбестно-цементна и минерална влакна; 
- Опека, стакло, керамичке плочице; 
- Метали  и легуре које немају фино раздвојену структуру, са изузетком 
алкалних и земноалкалних метала и њихових легура. 

Остали материјали, који не испуњавају наведене услове (за негориве 
материјале), су гориви материјали. 

Гориви материјали се разврставају у у три групе: 

 Тешко запаљиви грађевински материјали (Б1) 
 Нормално запаљиви грађевински метеријали (Б2) 
 Лако запаљиви грађевински метеријали (Б3) 

Тешко запаљиви грађевински материјали (Б1) су они матерјали чије 
сагоревање или усијање престаје после уклањања топлотног извора или ватре. У 
ову групу материјала спадају: лаке плоче на бази минералне вуне, гипс-картонске 
плоче, аздбестна лепенка и аздбестн папир, цеви и подне облоге од ПВЦ, дрво 
заштићено препаратима – антипиренима, итд. 

Нормално запаљиви грађевински материјали (Б2) су материјали чије 
сагоревање се наставља и након уклањања топлотног извора, али постепено 
престаје (асфалт и асфалт бетон, материјали на бази дрвета, итд.). 

Лако запаљиви грађевински материјали (Б3) су материјали чије се 
сагоревање наставља и након уклањања топлотног извора и шири се у свим 
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правцима до потпуног уништења материјала. У ову групу спадају и материјали 
који, под утицајем ватре, развијају велику количину опасних димова или 
загушљивих, отровних и запаљивих гасова (нпр. материјали на бази пластичних 
маса). 

Под отпорношћу материјала на дејство пожара подразумева се 
способност материјала да се супротстави једнократном - краткотрајном деловању 
високих температура које се развијају у току пожара (до 1000оC). 

Конструкцијски материјали морају, након пожара, у потпуности да 
сачувају своја механичка својства, како би конструкције и даље имале своју 
носивост и стабилност. 

Својство негоривости не значи да је материјал отпоран на дејство пожара. 
Материјали недовољне отпорности на дејство пожара се штите отпорнијим 
материјалима. 

Aрмирани бетон – Има добру отпорност на дејство пожара, спада у 
негориве материјале. Слаб је проводник топлоте, губи механичке и физичке 
особине тек на вишим температурама (350 – 500 оC). При повишеној температури 
почиње да пуца, да се круни услед смањења чврстоће и да се јако деформише 
услед губљења моћи ношења арматуре. Приликом загревања долази до промене 
физичко – механичких особина цементног камена и агрегата и до смањења силе 
пријањања између њих. Губитак носивости претходно напрегнутих армирано-
бетонских конструкција креће већ при температури од 380 °C.  

Преднапрегнути бетон – Има битно смањену отпорност на пожар од 
армираног бетона: челик за преднапрезање налази се под напоном, челици за 
преднапрезање губе чврстоћу на повишеним температурама брже него природно 
чврсти челици. Конструкције од овог материјала су мањих димензија и брже 
прегоревају. 

Челик – Врло је непоуздан са аспекта заштите од пожара, ако није 
заштићен. Губи носивост на ниским температурама пожара (већ после 10 – 15 
мин). Челик већ на температури од 550°C, која је далеко нижа од његове тачке 
топљења, губи све своје механичке карактеристике и престаје да буде 
грађевински материјал: модул еластичности нагло пада, појава великих 
деформација је очигледна и услед тога долази до урушавања објекта иако челик 
није запаљив материјал, а није дошло ни до његовог разарања. 

 

  

Слика 2: Изглед челичне конструкције након пожара 
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Алуминијум и алуминијумске легуре – Врло су непоуздани материјали 
обзиром на отпорност на пожаре. Губе моћ ношења већ на 250 – 300 оC. 

Дрво – Има релативно добру отпорност на дејство пожара, иако спада у 
гориве материјале. Током горења ствара се слој изгорелог дрвета, који се даље 
понаша као изолатор. Производи на бази дрвета су врло неотпорни на дејство 
пожара (иверица, ламелиране конструкције). 

Дрво у пожару гори. Међутим, дрво при горењу не мења битно своје 
механичке карактеристике и то је квалитетна разлика у односу на бетон и челик. 
При настајању критичних пожарних температура, дрво је стабилан материјал и у 
томе је његова предност над другим грађевинским материјалима. Овај квалитет 
дрвета, као грађевинског материјала, заснива се на његовој особини да је 
изванредан термички изолатор. Он се још више истиче чињеницом да се при 
сагоревању на површини дрвета ствара нагорела скрама која само повећава 
отпорност спровођењу топлоте.  

 

  

Слика 3: Дрво након пожара 

Гипс и производи на бази гипса – Гипсане плоче су неотпорне на 
дејство пожара јер се распадају због мрвљеног гипса унутар плоче услед 
дехидрације. Међутим, гипсане плоче постају много отпорније ако се армирају 
стакленим влакнима и на тај начин се добијају ватроотпорне гипсане плоче. 

Камен – Нема претерано велику отпорност на пожар јер се у пожару 
структурно мења (трпи хемијске промене). 

Опека – Материјал који је постојан на дејство пожара. 
Стакло – Обично стакло спада у незапаљиве материјале. Приликом 

пожара, обично стакло брзо пуца услед термичког шока и не може се сматрати 
противпожарним материјалом. Међутим, применом боросиликатног и 
вишеслојног стакла са међуслојевима отпорним на високе температуре, 
понашање стакла у пожару је значајно измењено, стога је стакло постало један од 
материјала који се може користити и као пожарна баријера. 

Стиропор – Спада у гориве материјале, али додавањем адитива 
приликом прозводње, добија самогасиво својство. И горив и самогасив стиропор 
горе у присуству пламена, с том разликом што се самогасив стиропор сам гаси по 
нестанку извора пламена, а горив наставља да гори и после уклањања извора 
пламена. 
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3. ПРАВИЛАН ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
Законом о заштити од пожара [1] и Уредбом о разврставању објекта, 

делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара [2], сви објекти, 
делатности и земљишта разврставају се према угрожености од пожара у следеће 
категорије: 

1) са високим ризиком од избијања пожара - прва категорија угрожености 
од пожара; 

2) са повецаним ризиком од избијања пожара - друга категорија 
угрожености од пожара; 

3) са извесним ризиком од избијања пожара - треца категорија 
угрожености од пожара. 

Циљеви заштите објеката од пожара: 

 Повећање сигурности људи при дејству пожара, 
 Обезбеђење носивости и интеграције функције појединих елемената 

конструкције, 
 Ограничавање ширења пожара, 
 Смањење пожарних оптерећења и подела објекта на пожарне секторе, 
 Смањење штете од пожара. 

Отпорност према пожару елемента грађевинске конструкције или склопа 
значи да за одређено време испуни тражену стабилност, интегритет према 
пожару и / или топлотну изолацију и / или другу очекивану улогу. 

Пројектовање и извођење грађевинских објеката је врло специфично 
имајући у виду сложеност услова који су од утицаја на одређивање степена 
опасности од пожара. Како ће се објекат понашати, у условима реалног пожара, 
зависи од врсте материјала који су уграђени  и од пожарног оптерећења.  

 

 

Слика 4: Зграде трговачког центра у Њујорку у пламену 
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Законска регулатива којом су прописани технички нормативи за заштиту 
објеката од пожара су: Правилник о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија ("Службени лист СФРЈ", бр. 24/87), 
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара 
("Службени лист СФРЈ", бр. 7/84), Правилник о техничким захтевима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", 
бр. 31/2005).  

Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара [4] прописује да носећи елементи и конструкције и елементи путева за 
евакуацију, с којих се пожар може пренети из једног пожарног сектора у други 
или са једног спрата на други, праве се од негоривог грађевинског материјала 
отпорног према пожару најмање 1,5 h. 

Носећи и ојачани спољни зидови морају бити од негоривог материјала и 
отпорни према пожару најмање 1,5 h. 

Унутрашњи неносећи преградни зидови, осим покретне преграде, 
хармоника-врата и сл., морају бити отпорни према пожару најмање 1/2 h. 

Преградни зидови измећ два стана морају бити отпорни према пожару 
најмање 1,5 h. 

Изолација и облоге зидова у просторијама у којима се налазе мокри 
чворови могу бити и од горивог материјала (пластика, емајлирани тврди лесонит 
и сл.). Облагање степенишног простора горивим материјалом није допуштено. 

Облагање зидова ходницима горивим материјалом није дозвољено. 
Зидови који одвајају ходнике од осталих угрожених просторија морају бити 
отпорни према пожару 1,5 h. 

Врата која повезују ходнике са просторијама високог пожарног 
оптерецења морају бити отпорна према пожару најмање 1,5 h и увек затворена. 

Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 
експлозија [5] регулисано је да степенице које су намењене за евакуацију морају 
бити широке најмање 0,8 м и изградене од негоривог материјала отпорног према 
пожару најмање 0,5 h. 

 

 

Слика 5: Пожарне степенице 



ТЕМПУС 158781,   КЊИГА 4,   ЈУН 2012. 

 101

Степен отпорности одређених конструкција према пожару одређује се у 
зависности од намене, издвојености објекта, висине зграде, површине 
репрезентативног пожарног сектора у којем бораве људи, броја особа који у том 
сектору бораве и других фактора (значаја и вредности објекта, уграђених 
заштитних инсталација...). 

 
4. ЗАКЉУЧАК  
У предавању је дат преглед најчешћих узрочника пожара у радном 

процесу. Једна од превентивних мера заштите од пожара је и примена негоривих 
или грађевинских материјала отпорних на дејство пожара и због тога је описано 
понашање грађевинских материјала у пожару. У циљу  повећања сигурности 
запослених и опреме при дејству пожара, обезбеђења носивости појединих 
елемената конструкције и ограничавања ширења пожара, законском регулативом 
прописују се врсте материјала и њихова отпорност према пожару, који се могу 
користити у грађевинарству. 
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