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ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЕ ПРОЦЕЊЕНОГ РИЗИКА 

НА РАДНОМ МЕСТУ 
Синиша Додић1, Бојана Бајић2 

Резиме: У овом раду се разматрају принципи које треба усвојити приликом одлучивања о адекватним 

мерама за уклањање или контролу акутних и хроничних ризика по безбедност и здравље запослених. 

Контрола ризика је од суштинске важности за осигурање и одржавање безбедног и здравог радног места, 

које је у складу са релевантним законским захтевима. Принципи превенције који су уграђени у 

подзаконска акта о безбедности и здрављу на раду, морају се користити заједно са хијерархијом метода 

контроле, које дају преферирани редослед приступа контроли ризика. Данас се у индустрији безбедност 

на раду контролише комбинацијом инжењерских мера, попут пружања сигурносне заштите и 

оперативних мера у обуци, безбедних радних пракси, оперативних процедура и изјава о методама, 

заједно са надзором руководства. Када су ризици анализирани и процењени, могу се донети одлуке о 

превентивним мерама које морају узети у обзир релевантне законске захтеве који утврђују минималне 

нивое спречавања или контроле ризика. 

Кључне речи: процена ризика, радно место, безбедан и здрав рад, контрола, превенција 

PRINCIPLES OF ASSESSED RISK CONTROL IN THE WORKPLACE 

Abstract: This paper considers the principles that need to be employed in order to determine the adequate 

measures for the elimination or control of acute and chronic risks for the health and safety of employees. Risk 

control is of crucial value when it comes to securing and maintaining a safe and healthy workplace, in 

accordance with relevant legal requirements. The principles of prevention that are a part of legal occupational 

health and safety acts have to be used together with the hierarchy of control methods, which provide a preferred 

order of approach to risk control. Today in the industry occupational safety is controlled by a combination of 

engineering measures, such as providing safety protection and operational measures in training, safe work 

practices, operational procedures and method statements, together with management oversight. When the risks 

have been analyzed and assessed, decisions can be made about preventive measures that need to take into 

account legal requirements that determine minimum levels of prevention and risk control. 

Key words: risk assessment, workplace, health and safety at work, control, prevention 

1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЕ РИЗИКА 

Општа начела превенције за унапређње безбедности и здравља на раду су 

озваничена кроз међународне директиве и стандардне, што је створило императив да 

буду саставни део и националних прописа који регулишу област безбедности и здравља 

на раду (SRPS ISO 45001:2018).  

Принципи превенције, односно превентивних мера које послодавци треба да 

примењују у циљу контроле ризика на радном месту, обухватају: 

• избегавање ризика (нпр. обављање посла коришћењем другачијих процеса или 

обављање на безбеднији начин), 

• процена ризика који се не може избећи (неопходно је извршити процену ризика), 

• сагледавање ризика на извору (нпр. ризик од прашњаве радне атмосфере се 

контролише уклањањем узрока који ствара прашину, а не пружањем посебне 

заштите од прашине, или нпр. да се клизави подови третирају или замењују, а не 

да се поставља упозорење да је под клизав, итд), 

 

 
1 Редовни професор, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, e-mail: dod@uns.ac.rs 
2 Доцент, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, e-mail: baj@uns.ac.rs 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

2 

• прилагођавање рада појединцу (укључује дизајн радног места, избор радне 

опреме и избор радних и производних метода, посебно са циљем ублажавања 

монотоног рада и смањења њиховог утицаја на здравље), 

• прилагођавање техничком напретку (коришћењем техничко-технолошког 

напредка који пројектантима и послодавцима често даје могућност да побољшају 

безбедност и методе рада), 

• замена опасног са неопасним или мање опасним (нпр. замена и коришћење 

неопасне или мање опасне опреме или метеријала), 

• развој кохерентне свеукупне политике превенције (обухвата технологију, 

организацију рада, радне услове, социјалне односе и утицај фактора који се 

односе на радно окружење), 

• давање предности колективним у односу на појединачне заштитне мере (примена 

мера које радно место чине безбедним за све који раде на том месту, нпр. 

уклањање опасне прашине издувном вентилацијом, уместо коришћења заштитне 

маске са респираторним филтрирањем за појединачног радника), 

• давање одговарајућих упутстава запосленима (обезбеђивање да су запослени у 

потпуности свесни политике предузећа, законских захтева, безбедносних 

процедура и упутстава, добре праксе, резултата испитивања на радном месту). 

2. ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД 

Када се руководилац или запослени у предузећу суочи са проблемима безбедности 

и здравља на раду, треба да консултује различите изворе информација како би спознао 

обим насталог проблема, као и њихово могуће решавање. Извори ових информација за 

руководиоце и запослене у предузећу могу бити унутар и/или изван предузећа (Cheng 

2019). 

Интерни извори који би требали бити доступни у предузећу укључују: 

• податке о повредама запослених, 

• евиденције о одсутности са рада, 

• извештаје о инспекцијама и ревизији коју изводи само предузеће или друга 

организација, 

• евиденција о обуци запослених, 

• документа која пружају информације радницима, 

• извештаје о испитивању опреме. 

• Спољни извори који су доступни изван предузећа су бројни и укључују: 

• законодавство у области безбедности и здравља на раду, 

• публикације (одобрени кодекси праксе, упутства, часописи, књиге), 

• међународни и европски стандарди, 

• часописи из области безбедности и здравља на раду, 

• информације које објављују синдикална удружења, организације послодаваца и 

синдикати, 

• техничке и правне публикације, 

• информације и подаци произвођача и добављача, 

• интернет и енциклопедије. 
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3. ФАКТОРИ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОГ РАДА 

3.1. Значај и процена система безбедног рада 

Систем безбедног рада се дефинише као интегративна функција запослених, 

материјала и средстава рада у разматран и утврђен начин рада који на одговарајући 

начин узима у обзир процењене ризике по запослене и друга лица (посетиоци и 

извођачи радова) и пружа формални оквир да се спроведе предвиђена процедура 

неопходна за безбедан рад. Једноставно речено, систем безбедног рада је дефинисана 

метода безбедног обављања посла, која узима у обзир све предвидиве опасности по 

безбедност и здравље на раду и тежи да их уклони или сведе на минимум. Системи 

безбедног рада су обично формални и документовани, кроз писане оперативне 

процедуре, при чему у неким случајевима могу бити и усмени. 

Посебна важност система безбедног рада произилази из спознаје да је већина 

незгода узрокована комбинацијом више фактора (постројење, материјали, недостатак 

обуке и/или надзора итд). Стога превенција мора бити заснована на интегрисаном 

приступу, а не на оном који се бави само појединачним факторима (Kalteh 2019). Овај 

интегрални приступ пружа усвајање ефикасног система безбедног рада заснивајући се 

на: 

• посматрању посла у целини, 

• анализи свих предвидљивих опасности, 

• окупљању свих потребних мера предострожности, укључујући пројектовање, 

физичке мере предострожности, обуку, надзор, процедуре и примену личне 

заштитне опреме. 

Примена система безбедног рада ни на који начин не представља замену за друге 

мере предострожности, као што су добар пројекат опреме, безбедна конструкција и 

употреба физичких заштитних мера. Међутим, постоје многе ситуације у којима оне 

саме неће пружити адекватну заштиту, стога је пажљиво осмишљен и правилно 

имплементиран систем безбедног рада посебно важан. Најбољи пример су радови на 

одржавању и поправци опреме, који као први корак подразумевају демонтажу 

штитника/одбојника или прекид аутоматске блокаде и сл, који постоји ради заштите 

радника/оператера. У неким од ових операција поступак за издавање дозволе за рад је 

најприкладнија врста безбедног система рада (Oliver 2010). 

Описане операције могу бити једноставне или сложене, рутинске или неуобичајене. 

Без обзира да ли је систем вербални или писани и да ли је операција коју покрива 

једноставна или сложена, рутинска или неуобичајена, суштинске карактеристике су 

промишљање и планирање, како би се осигурало да су све предвидљиве опасности 

идентификоване и контролисане (Dźwiarek 2015). Ово нарочито укључује: 

• редослед операција које треба спровести, 

• опрема, постројење, машине и алати који се користе, 

• хемикалије којима би запослени могли бити изложени током рада, 

• вештина и искуство запослених, 

• предвидљиве опасности (безбедност, здравље, животна средина), 

• практичне мере предострожности које ће елиминисати или умањити опасности, 

• потребе за обуком оних који ће управљати и радити у складу са процедуром, 

• системи за праћење како би се осигурало ефикасно спровођење дефинисаних 

мера предострожности. 
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Законска регулатива захтева да послодавци обезбеде безбедна постројења и системе 

рада. Поред тога, многи прописи донети на основу закона, захтевају да се запосленима 

дају информације и упутства за безбдан и здрав рад, што је такође специфичнији захтев 

да се обезбеди систем безбедног рада. Многе од тих система безбедног рада, 

информација и упутстава треба да су у писаном облику. Такође, постоји потреба да 

послодавци обезбеде систем безбедног рада како би испунили своју законску обавезу. 

Одговорност руководства у предузећу је да осигура да се њено деловање процени 

како би се утврдило где се морају развијати системи безбедног рада. Ова процена мора 

истовремено да одлучи о најприкладнијем обрасцу за систем безбедног рада, а то је: 

• да ли је потребан писани поступак? 

• да ли се операција мора изводити само уз дозволу за рад? 

• да ли је неформални систем довољан? 

Препознато је да свако предузеће треба да има слободу да осмисли системе који 

одговарају потенцијалним ризика њиховог пословања и који су примењиви у њиховој 

ситуацији (Podgórski 2015). Међутим, приликом доношења одлуке требало би да узму у 

обзир следећи фактори: 

• врсте ризика који су укључени у операцију, 

• величина ризика, укључујући у обзир најгори предвидљиви губитак, 

• сложеност операције, 

• искуства са незгодама у прошлости, 

• захтеве и препоруке надлежних органа за заштиту здравља, 

• врсту потребне документације, 

• ресурси потребни за имплементацију система безбедног рада (укључујући обуку 

и надзор). 

3.2. Развој система безбедног рада 

У првом реду је руководство предузећа одговорно за стварање система безбедног 

рада, јер треба да знају детаљан начин реализације радних задатака. Руководство је 

одговорно да обезбеди да запослени буду адекватно обучени за специфичан систем 

безбедног рада и да су компетентни за обављање послова безбедности на раду. 

Руководиоци морају да обезбеде довољан надзор како би осигурали да се систем рада 

поштује и да се посао обавља безбедно. Ниво надзора зависи од искуства запосленог и 

сложености и ризика задатака. 

Када су на пример у питању грађевински радови, главни извођач радова треба да 

надгледа подизвођаче како би проверили да ли обезбеђују одговарајући систем 

безбедног рада, обуку својих запослених и да ли извршавају задатке у складу са 

системима безбедног рада. 

Запослени који управљају постројењем/опремом или производним процесом су у 

најбољем положају да помогну у припреми система безбедног рада. Консултације са 

запосленима који ће бити изложени ризицима, било директно или преко својих 

представника, такође представља законску обавезу послодавца. Не може се довољно 

нагласити важност консултација о предложеном систему са онима који ће морати 

радити по њему и онима који ће морати да надгледају његово функционисање, при 

чему су запослени одговорни да прате систем безбедног рада (Gyekye 2015). 
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Систем безбедног рада треба да се заснива на темељној анализи послова/операција 

коју систем покрива. Начин на који се врши ова анализа зависиће од природе 

посла/операције. Ако се разматра укључивање нове операције/методе рада која 

укључује висок потенцијал ризика, требало би размотрити употребу формалних 

техника анализе опасности, као што су студије опасности и операбилности, анализа 

стабла кварова или начини квара и анализа ефеката. Међутим, у случају да је 

потенцијал за ризик мањи, обично је довољан једноставнији приступ, као што је 

анализа безбедности посла (Grzybowski 2015). То укључује три кључне фазе: 

• идентификација кључних корака у послу/операцији – које ће се активности 

радити? 

• анализа и процена ризика повезаних са сваком фазом – који проблем може да 

настане? 

• дефинисање мера предострожности или контролу које треба предузети – које 

кораке треба предузети да би се операција одвијала без опасности? 

Резултати ове анализе се затим користе за израду безбедносног оперативног 

поступка или изјаве о методи рада. 

Постоје различите контроле које се могу користити у системима безбедног рада и 

могу се поделити у следеће три основне категорије: 

1. техничке – инжењерске или процесне контроле рада са прихватљивим ризцима 

(нпр. издувна вентилација, заштита машине, респиратор прашине), 

2. процедурални – контрола рада како би се осигурало да се обавља у складу са 

процедуром, законодавством или културним захтевима организације (нпр. 

супервизор мора бити укључен у обуку радника која мора да се уради пре него 

започне рад, морају се евидентирати имена запослених, итд), 

3. бихевиорално – контроле које захтевају одређени стандард понашања од 

запослених или групе запослених (нпр. пушење није дозвољено током рада, 

морају се носити капе од чвршћег материјала, итд). 

За израду система безбедног рада може се поставити контролна листа на следећи 

начин: 

• Шта треба радити? 

• Које су потенцијалне опасности? 

• Да ли је рад покривен било којим постојећим упутствима или процедурама? Ако 

је одговор да, у којој мери (ако их има) треба их модификовати? 

• Ко треба да ради? 

• Које су њихове вештине и способности – да ли је потребна нека посебна обука? 

• Под чијом контролом и надзором ће се посао обављати? 

• Да ли ће бити потребан било који специјални алат, заштитна одећа или опрема? 

Да ли су спремни и доступни за употребу? 

• Да ли су запослени који тај посао морају обављати адекватно обучени за 

употребу горенаведеног наведеног? 

• Да ли је потребна дозвола за рад за било који аспект посла? 

• Да ли ће се рад мешати у друге активности? Да ли ће друге активности створити 

опасност за запослене који обављају посао? 

• Да ли су друга одељења обавештена о раду који треба обавити, где је то 

потребно? 

• Како ће запослени који обављају посао комуницирати једни са другима? 
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• Да ли су разматране могуће ванредне ситуације и акције које треба предузети? 

• Да ли би требало обавестити хитне службе? 

• Која је процедура за предају постројења/опреме на крају смене? 

• Да ли планиране мере предострожности узимају у обзир све предвидљиве 

опасности? 

• Ко треба да буде обавештен о добијању копије безбедног система рада или да 

добије копије? 

• Која је процедура да се види да се усаглашени систем поштују и да функционишу 

у пракси? 

• Који механизам осигурава да безбедан систем рада остане релевантан и 

ажуриран? 

3.3. Документација, комуникација и обука 

Системи бебедног рада морају бити правилно документовани и где год је то могуће 

треба их укључити у уобичајене оперативне процедуре, тако да: 

• безбедност и здравље се види као саставни део, а не додатак уобичајеним 

производним поступцима, 

• потреба да се радници/оператери и супервизори позивају на одвојене приручнике 

сведе на минимум. 

Без обзира на методу, све писане системе безбедног рада треба да овере/потпишу 

релевантни руководиоци како би се назначило одобрење или ауторизација, при чему би 

треба укључити бројеве верзија како би се брзо могло проверити да ли се користи 

најсавременија верзија. Документација треба да се чува тако да се, након измена и 

ревизије, она ажурира и чува последња верзија у пречишћеном тексту. Колико год је то 

могуће, системи би требало да буду писани у нетехничком стилу и посебно да буду што 

разумљивији и кориснички прихватљивији, при чему се некада могу направити 

једноставни кратки изводи, који садрже све кључне тачке у лако читљивом формату 

(Quintana 2015). 

Запослени који раде или надгледају посао морају бити у потпуности свесни 

постављених система безбедног рада који се примењују. Припрема система безбедног 

рада често ће идентификовати потребу за обуком која мора бити задовољена пре него 

што се систем ефикасно примени. Поред тога, запослени треба да прођу обуку о начину 

функционисања система, при чему се то не односи само на оне који су директно 

укључени у рад, већ и на супервизоре/руководиоце који надгледају процес рада. 

Конкретно, обука укључује упознавање са чињеницама: 

• зашто је потребан безбедан систем, 

• шта је укључено у рад, 

• идентификованим опасностима и 

• мерама предострожности. 

3.4. Контрола система безбедног рада 

Контрола система безбедног рада треба да осигура у пракси њихову ефикасност, 

што укључује: 

• преглед и ревизија самих система како би се осигурало њихово ажурирање, 

• инспекција како би се утврдило колико су у потпуности спроведени. 
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У пракси, наведене две активности иду интегрисано, јер је вероватно да систем који 

је застарео неће у потпуности имплементирати људи који га намеравају управљати. 

Предузећа су одговорна за осигурање да се њихови системи безбедног рада прегледају 

и ревидирају према потреби. Контрола примене система безбедног рада је део 

уобичајених оперативних обавеза руководилаца и требало би да се одвија и током 

ревизије система безбедног рада (Targoutzidis 2015). 

4. ЗАКЉУЧАК 

Оперативни поступци или системи безбедног рада вероватно су најчешће мере 

контроле процењеног ризика које се данас користе у индустрији и могу бити 

најекономичнији и, у неким случајевима, једини практични начин управљања 

појединачним ризиком. Они треба да омогуће методично извршавање радних задатака. 

Развој безбедних оперативних поступака треба да се бави опасностима које су 

идентификоване у процени ризика, при чему систем рада описује безбедну методу 

обављања посла или активности. На пословима високог и средњег ризика, детаљи 

система безбедног рада треба да су у писаној форми о чему се запослени обавештавају 

током оспособљавања за безбедан и здрав рад. Детаљи о системима безбедног рада за 

послове ниског ризика могу се запосленима пренети и усмено. Неопходно је да постоји 

евиденција да су запослени (или  извођачи радова) упознати и да имају сазнања о 

систему безбедног рада, да га разумеју и да га се придржавају. 
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