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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ – ПРИКАЗ ПОВРЕДА НА РАДУ  
Биљана Гемовић1 Ана Кулик 2 

Резиме: У раду је дат приказ  рада инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду 

(БЗР), са посебним освртом на праћење и евидентирање повреда на раду. Поред тога извршена је анализа 

повреда на раду у Републици Србији за период 2015. године до 2018.године 

Кључне речи: повреда на раду, БЗР, узроци повреда 

RISK MANAGEMENT - DISPLAYING AT WORK 

Abstract: Work inspections are underway in the area of occupational safety and health, which can visit the 

lighting on the doorstep and record an injury at work. For the sake of comparison, an analysis of occupational 

injuries in the Republic of Sербис or the period 2015 was carried out. until 2018. 

Key words: occupational injury, OSH, causes of injuries 

1. УВОД   

Циљ инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду (у даљем 

тексту БЗР), је пре свега спречавање повреда на раду и професионалних обољења, а 

заснива се на покретању низа активности у више области деловања, као што су 

успостављање одговорности послодавца у свим фазама рада, примена превентивних 

мера у свим облицима рада и технолошким фазама рада, процена ризика и управљање 

истим на свим местима рада, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, 

праћење њиховог здравственог стања, праћење параметара услова радне средине и 

слично. 

У раду је дат преглед повреда на раду у периоду 2015.године - 2018. године који је 

сачињен на основу инспекцијског надзора. 

 

1.1.  Повреде на раду и професионалне болест  

 Повредом на раду, (чл. 22. и 23. ПИО) сматра се повреда осигураника - 

запосленог која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са 

обављањем посла по основу кога је осигуран, проузрокована непосредним и 

краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама 

положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког 

стања организма. 

Повредом на раду сматра се и обољење осигураника које је настало непосредно или 

као искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања 

посла по основу кога је осигуран или у вези с њим. 

Повредом на раду сматра се и повреда  коју осигураник - запослени претрпи при 

обављању посла на који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код 

кога је запослен. (Закон, 2003.) 
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Професионалне болести, (чл. 24.ПИО) јесу одређене болести настале у току  

осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на 

радним местима, односно пословима које је осигураник обављао 

Нарушено здравље (ОХСАС) - неповољно (штетно) физичко или ментално стање 

које се може идентификовати, а које је проузроковано и/или је погоршано услед радне 

активности и/или ситуације повезане са радом. 

Лака повреда на раду - Лака повреда на раду је повреда која не проузрокује трајне 

последице по повређеног и не захтева организовану лекарску интервенцију и услед које 

је запослени одсутан са посла до три узастопна радна дана; 

Тешка повреда на раду -  Тешка повреда на раду је повреда која проузрокује 

трајне последице по повређеног, која захтева организовану лекарску интервенцију и 

услед које је запослени одсутан са посла више од три узастопна радна дана; 

Смртна повреда на раду -  Повреда на раду са смртним исходом; 

Колективна повреда на раду - Повреда на раду проузрокована истовременим 

узрочним и условним фактором који је проузроковао повређивање два или више 

запослених. (Закон, 2003.) 

Законом о БЗР се уређује спровођење и унапређивање безбедности и здравља на 

раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној 

околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у 

вези са радом. Законом су дефинисане, пре свих, обавезе послодавца, лица за 

безбедност и здравље на раду и службе медицине рада. (Гемовић, 2014.) 

Праћење и евидентирање повреда на раду 

Регистровање повреда на раду, професиналних болести и болести у вези са радом 

врши су на основу поднетих извештаја о овим стањима, а у складу са Правилником о 

садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном 

обољењу и обољењу у вези са радом. 

Прописане евиденције у области безбедности и здравља на раду су актуелним 

подзаконским актом - Правилником о евиденцијама у области БЗР, уређене за унапред 

дефинисане податке који су садржани у приложеним обрасцима. Сврха образаца је 

прикупљање, евидентирање и нотификација поузданих података о предмету 

евиденција: повредама на раду, професионалним и болестима у вези са радом, обуци, 

опасним материјама или опасним појавама и друго. Обрасци садрже предвиђене и 

податке о лицима одговорним за тачност и адекватност, што они потврђују потписом, а 

то су:  

Послодавац,  

• Лице за безбедност о здравље на раду и 

• Запослени (у Обрасцу 6- Евиденција о запосленима оспособљеним за БЗР).  

Основу за унапређење система БЗР представља поседовање поузданих и 

благовремних података и информација.  

Како се документа установљавају, израђују, ажурирају, систем одговорности и 

значај доброг вођења докумената, дат је у међународним стандардима, превасходно 

Систему менаџмента квалитетом - ИСО 9001, а затим и стандарду којим се уређује 

област безбедности и здравља на раду- ОХСАС 1800. Примена сазнања и искуства 
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проистеклих из ових стандарда добар је начин да се уреде документа и евиденције, као 

део поцеса увођења и спровођења система безбедности и здравља на рад у складу са 

Законом о безбедности и здравља на раду. (Гемовић, 2014.) 

2. ПОВРЕДЕ НА РАДУ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Најчешћи узроци несреће на раду су: 

1. Случајни догађај 

2. Опасни радни услови: 

• Неадекватна заштитна опрема, 

• Неисправна опрема, 

• Небезбедно складиштење, 

• Нерегулисан унутрашњи транспорт, 

• Лоше осветлење, 

• Лоша вентилација, 

• Други услови: стрес, конфликтне ситуације, 

3. Опасни поступци запосленог: 

• Опасна брзина рада, кратки рокови, превише обавеза, 

• Искључивање сигурносне опреме због брзине рада, 

• Подизање терета на погрешан начин, 

4.Здравље запослених:  

• Алкохолизам и употреба психоактивних супстанци, 

• Проблеми са стресом и премореношћу, 

• Пушење на радном месту, 

• Насиље на послу. 

Област безбедности и здравља је под надлежношћу Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду. 

Управа сваке године за претходну календарску годину публикује Извештај о раду 

Управе за БЗНР, где се поред релеватних питања везаних за струку анализирају 

пријављене повреда на раду. 

Према подацима које je доставила Управа за безбедност и здравље на раду у 

прерађивачкој индустрији је од почетка континуалног праћена броја повреда на раду 

према различитим критеријумима ( извештаји Управе  од 2015. до 2018. године ) био 

највећи број тешких и смртних повреда на раду. (Кулик, 2019.) 

Подаци су анализирани и приказани табеларно и графички према следећим 

категоријама: 

1) Претежна делатност послодавца; 

2) Број запослених код послодавца; 
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3) Извор повреде; 

4) Узрок повреде; 

5) Природа повреде; 

6) Повређени део тела; 

7) Дан у седмици када се догодила повреда; 

8) Старосна доб повређеног/е у тренутку када је претрпео повреду на раду; 

9) Пол повређеног/е. 

Због обима рада у наставку су приказане анализе: броја инспекцијских надзора, 

повреда према претежној делатности и повреде на раду према повређеном делу тела. 

2.1. Анализа повреда на раду у периоду од 2015. До 2018. године 

На основу одредбе члана 7. Правилника о садржају и начину издавања обрасца 

извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/06 и 84/06, - ИСП., 4/2016, 106/2018 i 14/2019)), у 

табели бр. 1 приказани су подаци које су послодавци доставили Управи у форми  

извештаја о повредама на раду и професионалним обољењима у периоду од 2015.-

2019.године. 

 

Табела 1: Број извршених инспекцијских надзора у случају смртне, тешке и лаке повреде на раду 

година 

број извршених инспекцијских надзора у случају смртне, тешке и лаке 

повреде на раду 

укупно смртних тешких 

Тешке 

повреде 
(при доласку 

на посао) 

лаких 

2015. 7991 5 724 452 6810 

2016. 9064 8 763 473 7820 

2017. 10213 9 898 677 8628 

2018. 10404 7 788 522 9087 

 

У табели бр. 2 приказани су подаци броја повреда према делатности предузећа. 

 

Табела 2: Број броја повреда према делатности предузећа 

претежна делатност Бр. повреда према делатности 

2015. 2016. 2017. 2018. 

01-индустрија и рударство 272 249 282 242 

02-пољопривреда 19 20 17 20 

03-шумарство 12 26 20 12 

04-водопривреда 33 35 34 47 
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05-грађевинарство 18 49 67 59 

06-саобраћај и везе 49 61 79 65 

07-трговина 45 91 94 69 

08- угоститељство и 

туризам 
6 9 14 7 

09-занатске и личне услуге 4 9 10 7 

10-стамбено комунална 

делатност 
43 35 40 37 

11-финансијске, техничке и 

пословне услуге 
48 35 32 52 

12-образовање, наука, 

култура и информисање 
40 35 30 28 

13-здравство и социјална 

заштита 
86 65 94 62 

14-заједнице, фондови и 

пословне организације/ 

забава и рекреација 

10 7 10 9 

 

2.2. Дијаграм броја повреда према привредним делатностима за 2015. годину 

У табели бр. 3 приказан је број повреда на раду у односу на део тела који је 

повређен. Из приказаних података се види да је највише повреда било на рукама, више 

од половине повреда (50,62%), следе повреде ногу са  31,00 % и повреде осталих делова 

тела са 7,27 % од укупног броја тешких повреда. 

Повреде које се догоде на рукама су најчешће преломи, ишчашења, нагњечења, 

угануће, ишчашења  и ране. 

Делови руке који се највише повређују су прсти (145 повреда) и шака (122), остали 

делови руку су заступљени у знато мањој мери, што је и логично - највише користимо 

прсте и шаку при раду и они при раду продиру у радну зону алата. 

 

Табела 3: Број повреда на раду у односу на део тела који је повређен за 2015.год. 

Повреда на раду према повређеном делу 

тела 

Број % 

Глава 38 5.21 

Тело 53 7.27 

Рука 369 50.62 

Нога 226 31.00 

Респираторни систем 1 0.14 

Остало 6 0.82 

Без података 36 4.94 
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Укупно: 729 100,00 

 

У табели 4  приказан је број повреда према делу тела који је повређен за 

2016.годину. Највише повреда десило на рукама запосленх, 353 или 45,78%, у односу 

на претходну годину забележен је мањи пад ( са 369 на 353). 

Прелом и ишчашење се наводе као најчешћа природа повреде на рукама. 

 

Табела 4: Број повреда на раду у односу на део тела који је повређен за 2016.год. 

Повреда на раду према повређеном 

делу тела 

Број % 

Глава 50 6.49 

Тело 64 8.30 

Рука 353 45.78 

Нога 135 17.51 

Респираторни систем 1 0.13 

Остало 56 21.40 

Без података 165 0.39 

Укупно: 771 100,00 

 

Преглед повреда на раду према повређеном делу тела за 2017. приказан је у табели 

5. 

Табела 5: Број повреда на раду у односу на део тела који је повређен за 2017.год. 

Повреда на раду према повређеном 

делу тела 

Број % 

Глава 78 8,60 

Тело 49 5,40 

Рука 423 46,64 

Нога 270 29,77 

Респираторни систем 6 0,66 

Остало 56 6,17 

Без података 25 2,76 

Укупно: 907 100,00 

 

Када се анализирају повреде на раду према повређеном делу тела најчешће се 

дешавају повреде руке (46,64%), затим повреде ноге (29,77%) и главе (8,60%).  
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Преглед повреда на раду према повређеном делу тела за 2018. 

Када се анализирају повреде на раду према повређеном делу тела најчешће се 

дешавају повреде руке (45,03%), затим повреде ноге (30,69%) и главе (6,92%), .  

Према природи повреда на раду, најчешће повреде су преломи (65,66%), контузија 

и нагњечење (6,54%) и површинске повреде (5,03%). 

3. УПОРЕЂИВАЊЕ ПОДАТАКА ЗА ПОСМАТРАНИ ПЕРИОД  ОД 2015. ДО 2018. 

ГОДИНЕ 

Из анализираних података (табела 1 и дијаграм приказан на слици 1), уочава се да 

највише тешких повреда и повреда са смртним исходом има у прерађивачкој 

индустрији. Најчешће повређивани део тела је рука, као и да се број тешкх и повреда са 

са смтртним исходом континуално повећавао до 2017. године.  

   слика 1: Упоредни приказ повреда на раду у периоду 2015.-2019. 

 

У 2018. години је забележен пад броја тешких и смртних повреда, што може бити 

резултат појачаног инспекцијског надзора, превентивног деловања послодаваца и лица 

за БЗР, повећене свести запослених у вези безбедности и здравља на раду, и побољшане 

сарадње свих чинилаца који у чествују у процесу производње и у технолошким 

процесима. 

Број повреда је вероватно и већи, нарочито оних лаких, јер је код нас још увек 

присутан тренд да се повреда на раду не пријави надлежним службама, у договору са 

послодавцем, уз одређену новчану или материјалну надокнаду од стране послодаваца. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

У протеклом периоду карактеристично је повећање броја радно ангажованих лица 

код послодаваца у краћим временским интервалима, чешћа промена врсте посла, коју 
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обављају лица на раду и радног места у оквиру којег раде, дуже задржавање на раду 

због великог броја радних задатака, због кратких рокова за њихово извршење, а што 

има за последицу повећану неопрезност на раду, игнорисање опасности које се 

појављују у процесу рада и занемаривање ризика услед опасности, а и повређивање на 

раду.   

Страх од губитка посла се негативно одражава на концентрацију лица на раду и 

пажњу у току рада. Као најугроженија привредна грана, односно делатност у којој се 

најчешће дешавају опасне појаве којима су угрожени живот и здравље запослених, са 

највећим бројем тешких повреда на раду је и даље је прерађивачка индустрија. 

Ради подизања свести о значају безбедности и здравља на раду за једну друштвену 

заједницу требало би од најранијег узраста покренути питање сопственог здравља и 

безбедности, у основно и средње образовање увести садржаје који би разматрали ову 

тему, како би се ученици и у основном и у средњем степену образовања упознали са 

суштином безбедности и добили потребна знања из ове области. 
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