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ЗНАЧАЈ ЉУДСКОГ ФАКТОРА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Синиша Додић1, Бојана Бајић2, Дамјан Вучуровић3 

Резиме: Рад презентује значај људског фактора на безбедност и здравље на раду, односно утицај на 

настанак акцидента/инцидента кроз утицај предузећа, менаџмента предузећа, својстава радног 

места/посла и појединачних/личних фактора радника (људске грешке и кршења правила рада). Значајан 

проценат свих акцидената настаје људском грешком, при чему се значајан део свих акцидената може 

избећи проактивним деловањем менаџмента предузећа, док организациони фактори у предузећу имају 

значајну улогу у безбедности и здрављу на радном месту, што се у пракси нажалост не ретко заборавља и 

то када се преиспитује безбедност и здравље након повреде на раду или када се уведе нови производни 

поступак или део опреме. Праћење система безбедности и здравља на раду мора да буде континуиран 

процес, при чему је важно истаћи да се неки проблеми не виде док се посао не почне реализовати или 

док не дође до промене оператера или промене у неком аспекту посла. Лична својства запослених који 

они уносе на посао и која ако су негативног утицаја, не могу увек бити неутралисана мерама менаџмента 

предузећа, стога не треба занемарити значај поступка одабира запослених за одређено радно место, 

односно за одређену врсту послова. Употреба упутстава, обуке и релевантних информација може 

смањити људске грешке на раду, при чему се не сме заборавити да комуникација између радника такође 

може представљати значајан проблем за безбедан и здрав рад. 

Кључне речи: инцидент, акцидент, људски фактор, безбедност и здравље на раду 

 

THE IMPORTANCE OF THE HUMAN FACTOR FOR SAFETY AND 

HEALTH AT WORK 

Abstract: The paper presents the importance of the human factor on safety and health at work, i.e. the impact on 

the occurrence of accidents/incidents through the influence of the company, company management, 

characteristics of workplace/job and individual/personal factors of workers (human errors and work rules 

violations). A significant percentage of all accidents are caused by human error, whereby a substantial part of all 

accidents can be avoided by proactive action of the company's management. The organizational factors in the 

company play a significant role in safety and health at work, which, in practice, is unfortunately often forgotten 

when safety and health are reviewed after an injury at work or when a new production process or unit of 

equipment is introduced. Monitoring the system of safety and health at work must be a continuous process, and it 

is essential to point out that some problems are not noticed until the job starts to be realized or until there is a 

change of operator or a change in some aspect of the job. The personal characteristics of employees that they 

bring to work and which, if with a negative impact, cannot always be neutralized by company management 

measures; therefore the importance of the procedure of selecting employees for a specific workplace, i.e. for a 

particular type of job should not be neglected. Using the guidelines, training and relevant information can reduce 

human errors at work, where should not be forgotten that communication between workers can pose a significant 

problem for safe and healthy work. 

Key words: incident, accident, human factor, safety and health at work 

 

1. ЉУДСКИ ФАКТОР 

У претходним деценијама спровођене су различите студије како би се испитала 

веза између различитих акцидената, степенованих у погледу тежине настале повреде, 

при чему су у тим анализама обухваћени и догађаји код којих се „за мало“ избеглo 

повређивање (енг. „near miss“). Једна од најинтересантних студијаје спроведена1950. 

године у САД, од стране H.V. Hеinrich, која је обухватила преко 300 
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акцидената/инцидената, који су степеновани по тежини настале повреде и чији однос је 

бројчано и шематски приказан на слици 1.  

 

Слика 1 - ОдносиHеinrich-ових акцидената/инцидената 

Ради подсећања и прецизног разумевања, треба нагласити значење поменутих 

појмова, при чему се aкцидент дефинише као било који непланирани догађај који 

резултира повредом или нарушавањем здравља људи, или оштећењем или губитком 

имовине, биљака, материјала или животнеоколине или губитком пословне могућности. 

Инцидент се дефинише као догађај који претходи акциденту, односно који је узрок 

акцидента или који има могућност да доведе до акцидента. Такође је важно истаћи да 

инцидент обухвата и догађај код кога „за мало“ није дошлодо повређивања(енг. „nеаr 

miss“), а могло је доћи до нарушавања здравља, штете или другог губитка. 

Hеinrich-ова студија је показала да ће се на сваких 10 инцидената код којих није 

дошло до повређивања („nеаr miss“), догодити 1 акцидент. Иако се о тачности ове 

студије може посебно  расправљати, некедруге студије су показаленешто другачије 

односе испитиваних акцидената и инцидената. Ако се константно игноришу инциденти 

код којих „за мало“ није дошло до повређивања („nеаr miss“), сигурно доћи до 

акцидента са насталом тежом или лакшом повредом.Даље је интересантно напоменути 

да је велик број студија показао да је 90% свих акцидената настало људском грешком, а 

70% свих акцидената могло је бити избегнуто проактивнимделовањем менаџмента 

предузећа. Из многих истраживачких пројеката се закључује да су главни фактори 

већине акцидената људски фактори. Иако је Hеinrich-ов троугао користан у много чему, 

он не сугерише да мањи и већи инциденти имају исте узроке, као што су то сугерисали 

неки аутори током ранијих година, нити да су узроци учесталости инцидента исти као 

узроци тешких (већих) повреда. Узроци тешких повреда често се разликују од узрока 

лакших повреда. Стога се не може претпоставити да ће се већина тежих повреда или 

инцидената догодити тамо где се догоди већина инцидената. На пример, опасности у 

објектима грађевинских компанијанису исти као и опасности на градилиштима 

тихкомпанија. 

Људски фактори се дефинишу као еколошки, организациони и радни фактори, као 

и људске и индивидуалне карактеристике које утичу на понашање на послу на начин 

који може утицати на безбедност и здравље.Једноставно речено, на безбедност и 

здравље на раду људи утичу:предузеће (компанија, организација),посаорадног места 

ипојединачни (лични) фактори.Они су познати као људски фактори, јер сваки од њих 

има људску улогу. Појединачни фактори који разликују једну особу од друге само су 

један део тих фактора - и не увек најважнији[1]. 
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1.1. Предузеће 

Предузеће, односно компанија која организује рад има највећи утицај на 

безбедност и здравље на раду и као таква мора имати своју позитивну културу 

безбедности и здравља на раду и створити окружење у којем: 

 управља безбедношћу и здрављем на раду у целој организацији, укључујући 

успостављање и објављивање безбедносне и здравствене политике и 

успостављање организационе структуре за безбедност и здравље на раду; 

 мери безбедносне и здравствене перформансе организације на свим нивоима и у 

свим одељењима, при чему би требало мерити и учинак појединаца, као и да 

постоје јасни циљеви и стандарди за безбедност и здравље и ефикасан поступак 

извештавања о повредама на раду и другим инцидентима, како би се могле 

предузети корективне мере; 

 мотивише руководиоце у организацији да побољшају безбедносне и здравствене 

перформансе на радном месту на проактиван, а не реактиван начин. 

Предузеће треба да обезбеди следеће елементе у свом систему управљања: 

 јасна и евидентна посвећеност свих руководилаца од хирархијски највиших ка 

нанижим, која пружа климу у којој се преносе циљеви руководства и потреба за 

одговарајућим стандардима и у којој се позитивно подстиче конструктивна 

размена информација на свим нивоима; 

 аналитички приступ који идентификује могуће путеве до инцидената насталих 

људским фактором; 

 поступци и стандарди за све аспекте критичног рада и механизми за њихов 

преглед; 

 ефикасни системи надзора за проверу спровођења поступака и стандарда; 

 истрага повреда на раду и ефикасна употреба информација проистеклих из 

таквих истрага; 

 адекватан и ефикасан надзорза отклањање недостатака када се утврде. 

Важно је препознати да често постоје разлози за одсуство ових елемената, што 

резултира слабим управљањембезбедношћу и здрављем на раду. Најчешћи разлог је тај 

што појединци у управљачкој организацији не разумеју своје улоге - или им њихове 

улоге никада нису правилно објашњене. Што је особа на вишем хијерархијском нивоу, 

то је мања вероватноћа да је прошла било какав тренинг о безбедности и здрављу на 

раду. Таква обука на нивоу руководства предузећа је веома ретка. 

Мотивације радника се такође могу разликовати у различитим предузећима, што 

може довести до угрожавања безбедности и здравља на раду. На пример, контролор 

производње ће захтевати да се различити делови производа производе што је могуће 

ближе истовремено, како би се њихова коначна монтажа извршила што је брже могуће, 

док лице за безбедност и здрављена раду неће желети да угрожава безбедне системе 

рада и неће увек подржавати такве захтеве. 

У покушају да се реше неки од ових проблема, постоје смернице о безбедносним 

дужностима руководиоца предузећа, при чему се очекује да ће сваки руководилац, 

односно менаџмент предузећа, заједно делујући, обезбедити ефикасно руковођење у 

области безбедности и здравља на раду у предузећу. Менаџментпредузећа би требало 

да осигура да све његове одлуке одражавају намере за безбедност и здрављена раду и 

да активно ангажује запослене у побољшању њихове безбедности и здравља на раду. 

Такође је важно да се менаџмент предузећа обавештава о променама у безбедносним и 

здравственим ризицима[2]. 
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Једна од једноставнихчек-листа за проверу било којеорганизационе структуре 

управљања безбедношћу и здравњем на раду у предузећу је то да ли структура има: 

 ефикасан систем управљања безбедношћу и здрављем на раду? 

 позитивнубезбедносну и здравственукултуру? 

 програме и процедуре за постављање и надгледање стандарда? 

 адекватан надзор? 

 ефикасно извештавање и анализу повреда на раду? 

 концепт учења из искуства? 

 јасно видљиво руковођење безбедношћу и здрављем на раду? 

 одговарајуће тимске структуре? 

 ефикасане комуникационе системе? 

 адекватан ниво оспособљености особља? 

 одговарајуће процедуре рада? 

Узроци неуспеха у организационим и управљачким структурамапредузећа у 

систему безбедности и здравља на раду се огледају у: 

 лошем планирању посла што доводи до високог радног притиска; 

 недостаткубезбедних система и баријера; 

 неадекватним одговорима на претходне инциденте; 

 управљању заснованом на једносмерној комуникацији; 

 недостатку координације и одговорности; 

 лошем управљањубезбедношћу и здрављем на раду; 

 лошој безбедносној и здравственој култури. 

Организациони фактори играју значајну улогу у безбедности и здрављу на радном 

месту. Међутим, ова улога се често заборавља када се преиспитује безбедност и 

здравље на раду након повреде на раду или када се уведе нови производни поступак 

или део опреме[3]. 

1.2. Посао радног места 

Послови на радном месту могу бити или врло опасни или да представљају само 

занемарљив ризик од повреде на раду. Безбедност и здравље на раду су важан елемент 

током фазе дизајнирања радног места, односно послова и било које опреме, машине 

или поступака повезаних са послом.Студија метода рада помаже у дизајнирању радног 

места, односно послова на најисплативији начин, а ергономија помаже у дизајнирању 

радног места, односно послова имајући у виду безбедност и здрвља на раду. Треба 

истаћи да је ергономија наука о прилагођавању опреме, машина и радних процеса 

људима, а не обрнуто. На пример, ергономски дизајнирана машина обезбедиће да се 

ручице, бројчаници, бројила и прекидачи поставе у прикладан и удобан положај за 

руковаоца машином, док на пример, ергономски дизајнирана радна станица биће 

дизајнирана тако да обезбеди удобност, правилно подупирањенаслона и здравље 

руковаоцатоком целог радног времена. 

Физичко прилагођавање посла и опремезапосленом, обезбедиће да се могућност 

људске грешке сведе на минимум, при чему је важно обезбедити да постоји когнитивно 

подударање информација и захтева за доношење одлуке. Запослени мора бити 

способан, било кроз раније искуство или кроз посебну обуку, да обавља посао са 

минималним потенцијалом за људску грешку. 
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Нека основна разматрања у дизајнирању радног места, односно посла, које би 

предузело стручно лице, су: 

 идентификација и детаљна анализа критичних задатака који се очекују од 

појединаца и процена свих могућих грешака повезаних са тим задацима; 

 процена потребног доношења одлука од стране оператера и оптималне 

равнотеже између људског и аутоматског доприноса безбедносним акцијама (са 

нагласком на аутоматском кад год је то могуће); 

 примена ергономских принципа на дизајн интерфејса човек-машина, укључујући 

приказивање података о постројењу и процесу, управљачких уређаја и распореда 

панела; 

 дизајн и презентација процедура и упутстава за употребу на најједноставнији 

могући начин; 

 организација и контрола радног окружења, укључујући радни простор, приступ 

за одржавање, осветљење, буку и услове грејања; 

 обезбеђивање исправног алата и опреме; 

 заказивање начина рада, укључујући организацију смене, контролу умора и 

стреса и аранжмане за хитне интервенције; 

 ефикасна комуникација, како непосредна, тако и током одређеног временског 

периода. 

За неке послове, посебно за оне са високим ризиком од повреда, треба предузети 

анализу заштите на раду како би се проверило да ли постоје све неопходне мере 

заштите. Сви послови треба да садрже опис посла и сигуран систем рада за одређени 

посао. Пре започињања посла, руковалац треба да има на уму опис посла и да се обучи 

за безбедан систем рада. 

За проверу да ли су на радном месту узети у обзир основни безбедносни и 

здравствени разлози посла, може се сагледати следећа чек-листа: 

 да ли су критични делови посла идентификовани и анализирани? 

 да ли су процењене потребе запосленог у доношењу одлука? 

 да ли је процењена најбоља равнотежа између људског и аутоматског система? 

 да ли су примењени ергономски принципи на дизајну опреме? 

 да ли је разматран дизајн и презентација поступака и упутстава? 

 да ли су узете у обзир смернице за контролу радног окружења, укључујући 

радни простор, приступ одржавању, осветљење, буку и услове грејања? 

 да ли су обезбеђени одговарајући алати и опрема? 

 да ли су распоређени начини рада и организација смене како би се смањио 

њихов утицај на безбедност и здравље? 

 да ли је разматрано постизање ефикасне комуникације и примопредаја смене? 

Једни од основних узрока неуспеха у безбедности и здрављу на раду су: 

 неодговарајући дизајн опреме и инструмената; 

 стални поремећаји и прекиди; 

 недостајућа или нејасна упутства; 

 лоше одржавана опрема; 

 велико оптерећење радника; 

 бучни и непријатни услови рада. 

Важно је да праћење безбедности и здравља на раду буде континуиран процес. 

Треба истаћи да се неки проблеми не виде док се посао не започне. Остали проблеми не 

испливају на површину док не дође до промене оператера или промене у неком аспекту 
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посла.Веома је важно добити повратне информације од оператера о било каквим 

потешкоћама у раду, јер би могло постојати безбедносно и здравствено питање које 

захтева даље испитивање датих услова рада[4]. 

1.3. Појединачни (лични) фактори 

Појединачни или лични фактори који утичу на безбедност и здравље на раду могу 

се дефинисати као било које стање или карактеристика појединца који би могли 

проузроковати или утицати на запосленог да делује на небезбедан начин. Они могу 

бити физичке, когнитивне или психолошке природе. Стога појединачни фактори 

укључују питања као што су став, мотивација, обука и људске грешке и њихова 

интеракција са физичком, менталном и перцептивном способношћу појединца. 

Типични појединачни фактори укључују: 

 лични интерес у случају подстицаја или бонуса ради увећања зараде; 

 губитак / или лоше памћење; 

 губитак / или слаб слух; 

 језички проблеми у комуникацији; 

 физичко здравље; 

 искуство и компетентност; 

 личност и став; 

 старост; 

 хијерархијски положај; 

 обука и компетентност. 

Питања језика и комуникације могу бити посебни проблеми за неке раднике 

(националне мањине, мигранти и др). Закон захтева да послодавци пружају радницима 

разумљиве и релевантне информације о ризицима и процедурама које морају следити 

да би се могло радити безбедно и без ризика по здравље. Послодавац мора донети 

посебна упутства која укључују превод на језик који радник разумеили замену писаних 

обавештења јасно разумљивим симболима или дијаграмима. Било која стручна обука и 

оспособљавање за безбедан и здрав рад,мора узети у обзир способност радника и 

његове могућности комуникације. 

Негативни фактори којитакође могу утицати на радника су: 

 низак ниво вештина и компетенција; 

 психо-физички умор других радника; 

 незаинтересованост других радника; 

 појединачни здравствени проблеми; 

 незадовољство због понављајућих задатака и недостатака обуке за подизање 

свести; 

 неискуство, посебно ако је радник нова или млада особа; 

 притисак других радника да се прилагоди „групи“ или перцепцији појединца о 

томе како задатак треба извршити. 

Напред наведени фактори имају значајан утицај на безбедност и здравље на раду. 

Неки од њих, који обично укључују личност појединца су непроменљиви, али други 

који укључују вештине, став, перцепцију и мотивацију могу се променити, изменити 

или побољшати одговарајућом обуком или другим мерама. 

Студије су показале да су најчешћи појединачни фактори који доприносе 

повредама на раду ниски ниво вештина и компетенција, умор, досада, низак морал и 
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индивидуални здравствени проблеми. Постављање реалних рокова и распореда радних 

задатака може довести до значајних побољшања ових фактора. Међутим, кључно 

питање је ефикасна и релевантна обука. Ово може помоћи у побољшању ставова и 

разумевању ризика и безбедном раду[5]. 

Тешко је раздвојити све физичке, менталне или психолошке факторе, јер су они 

међусобно повезани. Међутим, три најчешћа фактора су психолошки 

фактори:став,мотивација и перцепција. 

Став је тенденција понашања на одређени начин у одређеној ситуацији. Један од 

главних циљева добре безбедносне културе је промена понашања. Ако ово промена 

треба да постане трајна, онда ће се и став морати променити. Међутим, добре намере 

саме по себи нису довољне и ставови и понашање се не поклапају увек. На ставове 

утичу превладавајућабезбедносна и здравствена култура у предузећу, посвећеност 

руководства, искуство појединца и утицај другихрадника. Притисак других радника је 

посебно важан фактор код младих људи, а оспособљавање за безбедан и здрав рад мора 

бити осмишљенотако да се користе примери или студије случаја који су за њих 

релевантни. Понашање се може променити обуком, формулисањем и спровођењем 

безбедносних правила и значајним консултацијама[6]. 

Мотивација је покретачка снага начина на који радник делује или начина на који су 

радници подстакнути на деловање. Укључивање у процес доношења одлука на значајан 

начин побољшаће мотивацију, као и употребу подстицајних мера. Међутим, постоје и 

други важни утицаји на мотивацију као што су могућности напредовања, сигурност 

посла и задовољство послом. Лични интерес у свим својим облицима је значајан 

мотиватор и индивидуални фактор. 

Перцепција је начин на који људи тумаче околину или начин на који особа верује 

или разуме ситуацију. У безбедности и здрављу на раду перцепција опасности је веома 

важан елеменат. Много повреда на раду се догађа јер људи не схватају да постоји 

ризик. Постоји много уобичајених примера за то, укључујући употребу личне заштитне 

опреме (као што су заштитни шлемови) и штитника на машинама за бушење и прање 

руку пре оброка. Важно је схватити да када перцепција доводи до повећаног ризика по 

безбедност и здравље, то није увек узроковано свесном одлуком радника. На пример, 

стробоскопски ефекат узрокован ротацијом бушилице при одређеним брзинама под 

флуоресцентним осветљењем учиниће да бушилица делује стационарно. Добро је 

познат феномен, посебно међу илузионистима, да ће људи често видети оно што 

очекују да виде, а не стварност. Рутинске или понављајућерадне операције смањиће 

ниво пажње радника, што доводи до повећане вероватноће настанка повреде. 

Остали појединачни фактори који могу утицати на безбедност и здравље на раду 

укључују физички раст, старост, искуство, здравље, слух, интелигенцију, језик, 

вештине, ниво компетенције и квалификације. 

Меморија радника је важан индивидуални фактор, јер на њу утичу тренинг и 

искуство. Ефикасност памћења знатно варира међу људима и током живота појединца. 

Свеукупно здравље особе може утицати на памћење, као и личне кризе. Због ових 

могућих проблема са меморијом, важна безбедносна упутства треба да буду доступна у 

писаном и усменом облику, при чему се мора препознати да неки радници не поштују 

безбедносне процедуре ни због притиска других радника, као ни због намерног 

занемаривања тих поступака. 

Следећа чек-листа за проверу може се користити за проверу да ли су обухваћени 

релевантни појединачни фактори: 
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 да ли је састављена спецификација посла која укључује старост, стас, вештине, 

квалификације, искуство, способност, знање, интелигенцију и личност? 

 да ли су вештине и склоности усклађене са захтевима посла? 

 да ли су успостављене политике и поступци за изборрадника? 

 да ли је примењен ефикасан систем обуке? 

 да ли су узете у обзир потребе посебних група радника? 

 да ли су развијени поступци праћења за личне безбедносне перформансе 

одређене категорије радника? 

 да ли је обезбеђен здравствени надзор тамо где је то потребно? 

 да ли су пружена саветовања и подршка превенцији лошог здравља и стреса? 

Појединачни фактори су атрибути које запослени уносе на посао и могу бити 

предности или слабости, при чему негативни појединачни фактори не могу увек бити 

неутралисани побољшаним дизајном радног места, односно посла. Стога је важно 

осигурати да поступци одабира радника одговарају захтевима датог радног места, што 

ће смањити могућност повреда или других инцидената[7]. 

2. ЉУДСКЕ ГРЕШКЕ И КРШЕЊА ПРАВИЛА РАДА 

Једна од бројних студија је из 1985. године, спроведена у САД, показује да су 

пропусти руководства предузећа довели до 61% свих повреда на раду, а 47% од тих 

повреда има за узроке људски фактор. Људски пропусти у безбедности и здрављу на 

раду класификују се или као грешке или као кршења. Грешка је ненамерно одступање 

од стандарда (процедуре, упутства и сл.), док је кршење намерно одступање од 

стандарда (слика 2) [8]. 

 

Слика 2 -  Људски фактори [8] 

2.1. Људске грешке на раду 
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Људске грешке на раду се могу поделити у три групе:промашаји, пропусти 

изаблуде. 

Промашаји и пропусти у раду су врло слични по томе што су узроковани 

тренутним губитком памћења, често услед недостатка пажње или губитка 

концентрације. Они нису повезани са нивом обуке, искуством или мотивацијом и 

обично се могу смањити редизајнирањем радног места, односно посла или опреме. 

Промашајиу раду су неуспех у извршавању исправних радних задатка. Примери 

укључују употребу погрешног прекидача, читање погрешног бројача или одабир 

нетачне компоненте засклоп и сл.Промашаји такође описује радњу предузету прерано 

или прекасно у оквиру датог радног поступка. 

Пропусти у раду су неуспех у спровођењу одређених радњи које могу бити део 

радног поступка. На пример, возач виљушкара који оставља кључеве у брави свог 

возила. Пропусти се могу смањити редизајнирањем опреме тако да, на пример, звучни 

сигнал укаже на пропуст задатка. Пропусти се такође могу знатно смањити 

коришћењем детаљних контролних листа. 

До заблуда у раду долази када се догоди неправилна радња радника, али 

радникверује да је радња исправна, при чему заблуда укључује и нетачан резултат 

извршене радње. Постоје две врсте заблуда у раду и то заблуде по основу правила 

изаблуде по основу знања.  

Заблудеу раду по основу правила јављају се када се правило или поступак 

погрешно примењује. Ове заблуде се обично дешавају када због грешке више не важи 

правило које се обично користи. На пример, одређени посао захтева бројање предмета у 

групи од десет, а затим сабирање група тако да се може израчунати укупан број 

предмета. Ако се погрешно броји једна од група, коначан збир биће нетачан иако је 

поштовано правило. 

Заблуде по основу знања јављају се када се неисправно користе добро испробане 

методе или правила израчунавања.На пример, дубина темеља потребна за одређену 

зграду израчуната је помоћу одговорајуће формуле, која је при том претпоставља 

глинено тло, а коришћена је за израчунавање дубине темеља у песковитом тлу, што 

доводи до изградње небезбедног темеља будуће зграде. 

За потребе идентификацијепотенцијалних извора људских грешака могу се узети у 

обзир следећа разматрања: 

 које људске грешке могу да се појаве код сваког радног задатка? 

 какви су утицаји на перформансе система безбедности и здравља на раду? 

(притисак временског рока извршења, дизајн опреме, обуку и искуство, умор и 

нивое надзора); 

 које су последице утврђених грешака? 

 које су значајне грешке? 

 постоје ли могућности за откривање сваке грешке и њено поправљање? 

 постоје ли везе између идентификованих грешака? Да ли би се могла поновити 

иста грешка на више од једне опреме због, на пример, нетачне калибрације 

инструмента? 

Људске грешке се могу смањити употребом упутстава, обуке и релевантних 

информација.Међутим, комуникација између радника такође може представљати 

проблем (на пример, у времепримопредаје смене). Еколошки и организациони фактори 

који укључују стрес на радном месту такође ће утицати на ниво грешака. 
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Смањење вероватноћенастанка људских грешакана раду се може остварити кроз: 

 испитивање и смањењестреса на радном месту (нпр. бука, слабо осветљење) који 

повећавају учесталост грешака; 

 испитивање и смањење социјалних или организационих стресова (нпр. 

недовољан ниво особља, притисак других радника); 

 дизајн постројења и опреме за смањење грешака (лоше дизајнирани дисплеји, 

двосмислена упутства); 

 осигурање да постоје ефикасни програми обуке; 

 поједностављење сложених поступака рада; 

 осигурање да постоји адекватан надзор, посебно за неискусне или младе 

раднике; 

 проверу да ли су процедуре, упутства и приручници ажурирани и јасни; 

 укључивање могућности људске грешке приликом предузимања процене ризика; 

 изоловање елемента људске грешке било ког акцидента или инцидента и 

увођење мере за смањење ризика од понављања грешке; 

 праћење ефикасности свих предузетих мера за смањење грешака. 

 
2.2. Кршења правила рада 

Постоје три категорије кршења правила рада:рутинско, ситуационо иизузетно. 

Рутинско кршење правила рада се јавља када је кршење безбедносног правила или 

поступка нормалан начин рада, при чему постаје рутина да се не користе препоручени 

радни поступци. Пример за то је редовна брза вожња виљушкара у складишту како би 

се наруџбине могле испунити на време. 

Постоји много разлога за рутинска кршења, као на пример: 

 прављење пречица ради уштеде времена и енергије; 

 уверење да су правила неизводљива или сувише рестриктивна; 

 непознавање процедура; 

 перцепција да се правила више не примењују; 

 лош надзор и недостатак примене правила; 

 нови радници који мисле да су рутинска кршења норме и не схватајући да то 

није безбедан начин рада. 

Постоје неке ситуације у којима притисак других радника или намерно 

занемаривање процедура или безбедности других радника може довести до рутинских 

кршења. Редовна кршења могу се смањити редовним праћењем, осигуравањем да су 

правила заиста потребна или редизајнирањем радног места, односно посла. 

Следеће карактеристике су врло честе на многим радним местима и често доводе 

до рутинских кршења: 

 лоше радно држање услед лошег ергономског дизајна радне станице или опреме; 

 опрема која се тешко користи и/или споро реагује; 

 опрему коју је тешко одржавати или кратко расположиво време за одржавање; 

 непримерено сложени и тешки поступци за разумевање; 

 непоуздани инструменти и/или системи упозорења; 

 висок ниво буке и други лоши аспекти околине (испарења, прашина, влага); 

 неприкладна, тешка и неудобна лична заштитна опрема за ношење или је 

неефикасна због неодржавања. 
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Ситуациона кршења правила рада се дешавају када одређени притисци на радном 

месту отежавају поштовање правила. Могу се догодити када одговарајућа опрема није 

доступна или су временски услови неповољни. Уобичајени пример је употреба 

мердевина уместо скеле за рад на висини за замену прозорских оквира у згради. 

Повреда ситуације може се смањити побољшањем дизајна посла, радног окружења и 

надзора[9]. 

Изузетна кршења правила рада ретко се дешавају и обично се дешавају када се 

прекрши безбедносно правило ради обављања новог задатка. Добри примери за то су 

кршења која се могу догодити током задатака у ванреднимситуацијама, попут пожара 

или експлозија. Ова кршења треба да се решавајутоком процене ризика, као и током 

обуке за хитне случајеве (нпр. противпожарна обука). 

3. ЗАКЉУЧАК 

Највећи проценат свих акцидената настаје људском грешком, при чему се значајан 

деосвих акцидената може бити избегнуто проактивним деловањем менаџмента 

предузећа.Организациони фактори у предузећу играју значајну улогу у безбедности и 

здрављу на радном месту, што се у пракси нажалост не ретко заборавља и то када се 

преиспитује безбедност и здравље након повреде на раду или када се уведе нови 

производни поступак или део опреме. Праћење система безбедности и здравља на раду 

морада буде континуиран процес, при чему је важно истаћи да се неки проблеми не 

виде док се посао не почне реализовати или док не дође до промене оператера или 

промене у неком аспекту посла. Такође је важно истаћи да су од великог значаја 

повратне информације од оператера о било каквим потешкоћама у раду, што би у циљу 

проактивног деловања омогућило да се спроведу испитивања датих услова 

рада.Појединачна(лична) својства запослени уносе на посао и која ако су негативног 

утицаја, не могу увек бити неутралисанаредизајном радног места, односно посла или 

неком другом мером од стране менаџмента предузећа. Стога је значајан фактор 

поступак одабира радника за одређено радно место, односно врсту послова, што ће 

смањити вероватноћу настанка инцидената.Људске грешке се могу смањити употребом 

упутстава, обуке и релевантних информација, при чему комуникација између радника 

такође може представљати значајан проблем. Такође и еколошки и организациони 

фактори који укључују стрес на радном месту ће утицати на ниво људских грешака. 
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