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АНАЛИЗА ДИЈАГРАМА НОСИВОСТИ КОД ВИЉУШКАРА 

Душан Гавански1 Драгана Тодоровић 2 

Резиме: У раду су објашњени појмови виљушкар и дијаграм носивости. Након тога приказана је 

методологија истраживања која се користила за анализу постојања адекватних дијаграма носивости код 

виљушкара, и то методом дескрипције помоћу чек-листе. Истраживање је спроведено на 127 виљушкара 

просечне старости око 15 година, при чему је утврђено да на око 27% виљушкара постоји проблем 

непостојања или постојања оштећених дијаграма носивости. На крају су продискутовани добијени 

резултати истраживања дијаграма носисвости код виљушкара и предложена даља истраживања. 

Кључне речи: виљушкар, чек-листа, дијаграм носивости 

ANALYSIS OF LOADS DIAGRAMS IN FORKLIFTS  

Abstract: The concepts of forklift and load capacity diagram are explained in the paper. Subsequently, the 

research methodology that is used to analyze the existence of adequate payload diagrams for forklifts was 

presented using the checklist descriptive method. The survey was conducted on 127 forklifts with an average age 

of about 15 years, and it was founded that about 27% of forklifts had the problem of the absence or existence of 

damaged load charts. Finally, the results of the load capacity survey in forklift trucks are discussed and further 

studies proposed. 

 Key words: forklift, check-list, payload diagram 

1. УВОД   

Виљушкари се убрајају у подна транспортна средства унутрашњег транспорта 

прекидног дејства која се користе за подизање и преношење терета на кратке 

удаљености у хоризонталном и вертикалном правцу, претоварне радове, складиштење и 

транспорт. Користе се на отвореном простору (терминали, отворена складишта) и/или у 

затвореном простору (складишта, производне и монтажне хале, супермаркети) [1,3].  

Према [2,3], код виљушкара који захватају терет изван његових тачака ослањања - 

точкова, да би се сачувала стабилност виљушкара, неопходно је ограничити носивост 

односно дефинисати ткз. дијаграм носивости. Највеће опасности при раду са 

виљушкаром прете од превртања унапред и у страну. Једна од најзначајнијих мера за 

спречавање превртања виљушкара је поштовање дијаграма носивости. Дијаграм 

носивости, сваког типа и произвођача виљушкара, је оригиналан и не може се 

користити за други виљушкар. Носивост виљушкара није стална вредност већ се 

очитава са дијаграма носивости и представља основну карактеристику сваког 

виљушкара и изражена је у маси терета коју виљушкар може подигнути.  

Према [3], графички приказ дијаграма носивости показује колико се тежак терет 

може подићи при различитим одстојањима тежишта терета од леђа виљушке. Пример 

графичког приказа дијаграма носивости (слика 1/а) показује да се на удаљености 

тежишта терета за 600 mm од леђа виљушки (1) виљушкаром може подићи терет (3) 

максималне тежине од 1270 kg. Поједини виљушкари имају табеларни приказ дијаграма 

носивости (слика 1/б), где се осим наведених параметара (1) и (3) из претходног 

приказа, може очитати и трећи параметар (2) – висина дизања терета, која за овај 
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пример износи 5030 mm. Просторни приказ параметара (1), (2) и (3) из претходних 

приказа дијаграма носивости представљен је на слици 1/в. 

Налепница или метална плочица са табеларним или графичким приказаном 

дијаграма носивости мора бити неоштећена и са читљивим подацима.  

 

 

Слика 1: Дијаграм носивости (сопствени извор) 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА  

2.1. Дефинисање проблема истраживања 

Проблем истраживања је недостатак актуелних сазнања о испуњености мера 

заштите код виљушкара, а нарочито оних који се односе на непостојање или 

оштећеност дијаграма носивости. На основу дугогодишњег искуства приликом 

периодичних прегледа и провера уочено је код великог броја виљушкара непостојање 

или оштећеност дијаграма носивости. Непоштовање и/или неоспособљеност возача да 

тумачи дијаграм носивости може значајно повећати ризик од губитка стабилности и 

проузроковати превртање виљушкара унапред или у страну. У домаћој и страној 

литератури нису пронађена истраживања која обухватају претходно истакнут проблем. 
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2.2. Циљ истраживања 

Основни циљ истраживања је да се у предузећима где је спроведено истраживање 

утврди процентуално учешће виљушкара са непостојећим или оштећеним дијаграмом 

носивости у односу на укупан број анализираних виљушкара. Посебан циљ 

истраживања је утврдити узроке непостојања или оштећености дијаграма носивости 

код виљушкара. 

2.3. Хипотеза истраживања 

Претпоставка је да је код више од 20% виљушкара присутно непостојање или 

оштећеност дијаграма носивости. 

2.4. Методе истраживања 

У постојећим чек-листама у Републици Србији углавном су понуђени одговори 

ДА/НЕ, где се у неким питањима за опасно стање даје одговор ДА, а у неким питањима 

одговор НЕ, те је прегледност на незавидном нивоу. Предложено је да се у 

новоформираној чек-листи понуде одговори „опасно“, „небитно“ и „безбедно“. Након 

попуњавања чек-листе, за одговоре типа „опасно“ морају се предложити одговарајуће 

корективне мере [4,5]. На основу чек-листа за дневну проверу исправности виљушкара 

[6,7,8] и стручних налаза за периодичне прегледе и провере виљушкара постављена су 

питања у новоформираној чек-листи за анализу стања безбедности чеоног виљушкара. 

Коришћена је метода дескрипције, односно поступак описивања путем давања 

коментара на постављена питања [4,5]. Пример попуњене чек-листе за анализу стања 

безбедности чеоног виљушкара дат је у табели 1. У раду ће се детаљније размотрити 

само питање 11, односно анализирати испуњеност мера заштите везано за дијаграм 

носивости.   

 

Табела 1- Анализа стања безбедности виљушкара (ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

 АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ЧЕОНОГ ВИЉУШКАРА 1/29 15.05.2017. 

Име и седиште послодавца  

Делатност (област у којој привређује) Метално-прерађивачка индустрија 

Врста опреме ЧЕОНИ ВИЉУШКАР Погон Гасни 

Произвођач HYSTER 
Година 

производње 
2005 

Тип / модел H 25 
Носивост у 

тонама 
2,5 

Ред

ни 

број 

Питање Коментар ОП НБ БЗ 
Препоручена мера/ 

КОМЕНТАР 

1. 
Конструкција кабине / 

заштитног крова 

Конструкција заштитног 

кроваје у добром стању. Нема 

видљивих оштећења, 

напукнућа и слично. Има 2 

унутрашња ретровизора. 

    

2. 

Прилаз до места 

управљања (контакт у 

три тачке - степеник и 

рукохвати) 

Постоји степеник и рукохват 

на делу рамовске 

конструкције. 

    

3. Средство за прихватање 

терета (виљушке или 

Виљушке и телескоп нису 

искривљени нити напукли. 
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неко друго средство, 

осигурач виљушки – са 

опругом или клином) и 

телескоп 

Виљушке су коректно 

позициониране, постоје 

осигурачи са опругом за леви и 

десни крак виљушки. 

4. Управљачки механизми 

Спречавање неовлашћеног 

коришћења не постоји – кључ 

није уклоњен из браве. 

   
Уклањати  

кључ из браве 

Све управљачке команде су 

исправне 
    

Уређај за искључивање у 

случају невоље није уграђен 
    

Постоје ознаке команди 

на ручицама али су оштећене и 

делимично обележене 

   

Поставити 

налепнице са 

ознакама команди 

5. 

Крајњи искључивач 

(преливни вентил) за 

ограничење подизања 

Крајњи искључивач је у 

функцији, аутоматски се 

зауставља подизање виљушки у 

крајњем горњем положају. 

    

6. Звучна сигнализација 

Виљушкар је опремљен  

исправном звучном сиреном. 
    

Алармни уређај за кретање 

уназад  

постоји и у функцији је. 

    

7.  
Светлосна 

сигнализација 

Постоји испрарвно ротационо 

светло. 
   

 

Постоји исправно предње 

светло 
   

Постоји исправно СТОП 

светло. 
   

Постоје светла показивача 

праваца 
   

8. Ручна кочница Ручна кочница је у функцији.     

9. Ножна кочница 

Ножна кочница је у функцији.  

Виљушкар се зауставља 

притиском на ножну кочницу 

(механички принцип кочења) и 

пуштањем гас папучице. 

    

10. 
Хидраулички уређаји за 

подизање терета 

Хидраулика за подизање и 

померање виљушки, као и за 

промену нагиба јарбола 

функционише беспрекорно. 

Нема цурења течности нити 

уља испод виљушкара. 

   

Горе-доле 

Нагиб 

Лево-десно 

11. Дијаграм носивости  
Табеларан приказ, 

нечитљив, оштећен 

 

   

Поставити 

оригинални 

дијаграм 

носивости 

12. 
Плочица са општим и 

техничким подацима 

Метална плочица је оштећена  

и  подаци су не читљиви. 
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13. 

Натписи – ознаке 

обавештења, упозорења 

и забране (налепнице) 

Налепнице су  

неоштећене и читљиве. 
    

14. Сигурносни појас 
Сигурносни појас 

је уграђен и исправан је. 
    

15. 
Гуме  

Точкови 

Пуне гуме су оштећене, има 

трагова претеране 

истрошености.  

Точкови су у исправном 

стању, нема искривљења и 

шрафови су на месту. 

   
Препорука  

заменити гуме 

НАПОМЕНА: Постоји апарат за гашење пожара. 

 

2.5. Узорак 

Истраживањем је обухваћен узорак од 127 виљушкара, просечне старости око 15 

година за које су прикупљени подаци о дијаграмима носивости. Истраживање је трајало 

два месеца (мај-јун 2017. године) и спроведено је у 46 предузећа на територији 

општина: Новог Сада (83 виљушкара), Бечеја (25), Темерина (12) и Беочина (7). Дизел 

виљушкара је било скоро 50% од укупног броја, прецизније 62, док је електричних било 

34, а гасних 31. 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА РАДА 

Резултати истраживања који се односе на дијаграм носивости код виљушкара дати 

су у табели 2. На основу добијених података уочава се да је постављена хипотеза 

доказана, односно да је потврђено да је код 27,56% виљушкара присутна 

неусаглашеност која се односи на постојање неадекватног дијаграма носивости, што је 

више од претпостављених 20%.  

 

Табела 2 – Резултати истраживања постојања дијаграма носивости код виљушкара 

 

БРОЈ ВИЉУШКАРА 

Општина 

Нови Сад 

Општина 

Бечеј 

Општина 

Темерин 

Општина 

Беочин 
Укупан број 

виљушкара / 

одговора  

Број 

негативних 

(опасних) 

одговора 

% 

83 25 12 7 

Постојање 

адекватних 

дијаграма 

носивости 

25 5 2 3 127 35 27,56 

 

На истом узорку од 127 виљушкара, код 58,27% (74) анализираних виљушкара 

присутна је неусаглашеност која се односи на означавање управљачких команди, [4]. 

Према [5], код анализираних виљушкара израженији је проблем непостојања исправног 

алармног уређаја за кретање уназад (54,33%) у односу на неисправност звучне сирене 

(26,77%). 

Примери одговарајућих, односно оригиналних дијаграма носивости (налепница са 

табеларним приказом и метална плочица са графичким приказом) код виљушкара 

приказани су на слици 2. 
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Слика 2 – Примери одговарајућих дијаграма носивости (сопствени извор) 

 

Металне плочице са графичким приказима дијаграма носивости, које су оштећене и 

са нечитљивим подацима, приказане су на слици 3. 

 

   

Слика 3 – Примери оштећених дијаграма носивости (сопствени извор) 

 

Најчешћи узорци непостојање дијаграма носивости су: не постављање металне 

плочице на своје место након фарбања виљушкара; куповина половног виљушкара без 

дијаграма носивости и одлепљивање налепнице са дијаграмом носивости. 

Предлог за побољшање стања безбедности код виљушкара је спровођење 

корективне мере која подразумева вршење дневне провере постојања адекватних 

дијаграма носивости. 

Виљушкари који немају или имају оштећене дијаграме носивости постају 

потенцијално опаснија средства унутрашњег транспорта, јер се повећава вероватноћа 

да дође до превртања виљушкара унапред или у страну. Треба нагласити да 

непостојање адекватног дијаграма носивости ипак није пресудни узрочник који 

проузрокује превртање виљушкара, већ непоштовање одређених правила безбедности 

која ће у даљем тексту бити разрађена. Нагло скретање/окретање виљушкара са 

подигнутим теретом може довести до нестабилности и превртања виљушкара у страну 

и проузроковати теже повреде или смрт возача услед пригњечења. До померања терета 

и превртања виљушкара може доћи услед скретања/окретања приликом вожње 

неприлагођеном, великом брзином. Возачу виљушкара строго је забрањено да подиже и 

превози терет непознате тежине или који је тежи од максималне дозвољене носивости 
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виљушкара. Пре подизања терета обавезно проверити дијаграм носивости како би се 

спречило прекорачење носивости виљушкара. Нагло кочење такође може довести до 

превртања виљушкара. 

Интересантно је истакнути да је на одабраном узорку од 127 виљушкара само један 

имао уграђен електронски мерач брзине кретања (максимална брзина до 10 km/h). 

Интелигентни системи код виљушкара, чији рад се заснива на електронским 

технологијама са унапред задатим (дефинисаним) индикаторима без воље и утицаја 

возача, могу ограничити поред максималне брзине кретања виљушкара и максималну 

висину подизања и тежину терета. 

4. ЗАКЉУЧАК   

Циљ истраживања остварен је на основу анализе дијаграма носивости на одабраном 

узорку од 127 виљушкара, при чему је утврђено да на око 25% виљушкара од укупно 

анализираног броја постоји проблем непостојања или оштећеност дијаграма носивости. 

Истраживање обављено коришћењем новоформиране чек-листе за Анализу стања 

безбедности на посматраном узорку представља допринос у добијању података који се 

односе на неусаглашености везано за дијаграм носивости. 

Даља истраживања треба усмерити на анализу дијаграма носивости на много већем 

узорку да би се добили још релеватнији подаци. Такође, истраживање треба проширити 

и на преостала тринаест питања из новоформиране чек-листе за Анализу стања 

безбедности. 

Предлаже се коришћење новоформиране чек-листе Анализа стања безбедности 

виљушкара за утврђивање да ли су испуњене прописане мере заштите код виљушкара, 

а све у циљу брзог, ефикасног и лаког уочавања одређених неусаглашености које утичу 

на безбедан рад са виљушкарима. 

 

5.  ЛИТЕРАТУРА  

[1] Гавански, Д (2012): Илустрована правила безбедности – безбедна употреба 

виљушкара, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду. 

[2] Мартињак, М (2017): Упораба виличара за пријенос терета на сигуран начин, 

завршни рад, Велеучилиште у Карловцу. 

[3] Николић, Б., Гавански, Д (2006): Приручник за обуку руковаоца виљушкаром. Нови 

Сад: Виша техничка школа. 

[4] Гавански, Д (2019): Анализа означавања управљачких уређаја виљушкара, 14. 

Међународно саветовање на тему Ризик и безбедносни инжењеринг, Зборник 

радова, стр. 159-165, Копаоник. 

[5] Гавански, Д., Јелачић, И (2019): Анализа исправности звучне сигнализације 

виличара у Републици Србији, Часопис Сигурност 61 (3) 251-256. Загреб.  

[6] High Risk Work – A guide to forklift safety, доступно на: 

https://www.safework.sa.gov.au/sites/default/files/forkliftsafety.pdf  

 

 

https://www.safework.sa.gov.au/sites/default/files/forkliftsafety.pdf


15. Међународна конференција   

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

111 

 

[7] Јовановић, М., Томић, О (2008): Употреба виљушкара у подсистему унутрашњег 

транспорта и складиштења са аспекта безбедности, Трећи српски симпозијум са 

мешународним учешћем Транспорт и логистика, Зборник радова, стр 18.1-18.6,  

Ниш,доступно 

на:http://ttl.masfak.ni.ac.rs/til2008/Zbornik/Zbornik_radova_TIL2008.pdf  

[8] Forklifts, Operator pre-checks, Information Sheet, доступно на: 

https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/forklift

-operator-pre-checks.pdf  

http://ttl.masfak.ni.ac.rs/til2008/Zbornik/Zbornik_radova_TIL2008.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/forklift-operator-pre-checks.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/forklift-operator-pre-checks.pdf

