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АНАЛИЗА ТРЕНДА ПОВРЕДА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

И СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019.  

Никола Шобат,1 Биљана Врањеш,2 Миле Вајкић,3 Евица Стојиљковић4 

 

Резиме:   У оквиру савременог концепта стално праћење стања радне средине с циљем откривања начина 

и пројектовања мјера за унапређење одређује систем заштите и здравља на раду. Заштита на раду 

подразумијева спречавање и отклањање опасности и штетности које могу проузроковати повреде на 

раду, професионалне и друге болести и оштећења здравља радника на раду према основној дефиницији. 

Према томе, основни показатељ стања радне средине односно ефикасности система заштите је број 

повреда, професионалних болести, болести у вези са радом, оштећења здравља и други параметри 

професионалног трауматизма (апсентизам, онеспособљавање, инвалидност, смањена радна способност и 

сл.). Сагледавање кретања посматране појаве (заштите на раду) у одређеном временском периоду, 

утврђивање опште тенденције њеног кретања (опадање или раст) и најважније предвиђање понашања у 

будућности омогућава примјена методе динамичке статистичке анализе тренд. 

Кључне ријечи: заштита и здравље на раду, повреде на раду, тренд  

 

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL INJURY TRENDS IN THE 

REPUBLIC OF SRPSKA AND SERBIA FOR THE PERIOD 2015-2019 
 

Abstract: Within the modern concept, constant monitoring of the working environment with the aim of 

discovering ways and designing measures for improvement is determined by the system of protection and health 

at work. Occupational safety means the prevention and elimination of hazardrs and harmsfulness that can cause 

injuries at work, occupational and other diseases and damage to the health of workers at work according to the 

basic definition. 

Therefore, the basic indicator of the state of the working environment, ie the efficiency of the protection system 

is the number of injuries, occupational diseases, work-related illnesses, health impairments and other parameters 

of occupational trauma (absenteeism, disability, disability, reduced working capacity, etc.). Observing the 

movement of the observed phenomenon (occupational safety) in a certain period of time, determining the 

general tendency of its movement (decline or growth) and most importantly predicting behavior in the future 

allows the application of the method of dynamic statistical analysis of trends. 

Key words: occupational safety and health, occupational injuries, trend 
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УВОД 

Заштита на раду најбоље резултате остварује када је организована системски и 

саставни дио извођења радних процеса у оквиру организације рада. У складу са општим 

принципима превенције у производним системима заштита на раду организује се 

примјеном основних, посебних и признатих правила заштите. Заштита, здравље и 

безбједност на раду може се одредити као систем техничких, здравствених, правних, 

психолошких, педагошких и других активности, помоћу којих се откривају и отклањају 

опасности и штетности које могу да угрозе живот и здравље особа на раду [1]. 

Одржавање цјелокупног људског потенцијала једне земље омогућава системски 

организован и ефикасно спроведен систем заштите, здравља и безбједности на раду 

важан. Такође, се омогућава и свеобухватан развој привреде једне земље, у којој су 

предузећа успјешнија и прате концепт друштвено одговорног пословања 

У Републици Српској, као и у Србији заштита и здравље на раду схваћена је као 

дјелатност од општег интереса, која у радној средини треба да оствари: безбједност, 

заштиту здравља и радне способности и отклони, спријечи и умањи дејство опасности и 

штетности које могу бити узрок повреда на раду, професионалних и болести у вези са 

радом.  

Примарни циљ заштите и здравља на раду је смањење броја повреда, професионалних и 

болести у вези са радом, а на дугорочном плану потпуна елиминација повреда у радној 

средини првенствено смртних. То је процес који захтијева сталан развој система 

заштите и здравља на раду, с једне стране на усавршавању свих мјера заштите на раду, 

с друге стране на развијању свијести свих учесника система заштите о значају и 

потреби усвајања и примјене принципа и правила заштите. 

Стање радне средине и ефикасност система заштите најлакше и најједноставније је 

пратити преко број повреда, професионалних болести, болести у вези са радом, 

оштећења здравља и др. параметра професионалног трауматизма (апсентизам, 

инвалидност, смањена радна способност и сл.), који истовремено представљају и 

основни показатељ стања. Повреда на раду је промјена настала у радној средини на 

човјековом интегритету (тјелесном, психичком и социјалном), као последица 

изненадног и тренутног наступања несклада између понашања човјека у вршењу радне 

дјелатности и елемената радне средине [2]. 

Због потребе сагледавања стања заштите и здравља на раду, на основу утврђеног броја 

повреда на раду, у одређеном временском периоду и утврђивање опште тенденције 

кретања стања заштите на раду погодно је користити методу динамичке статитистичке 

анализе линеарни тренд. Предвиђање стања заштите у будућем периоду, са становишта 

превенције у циљу пројектовања додатних мјера заштите на раду треба користи тренд. 

Коришћењем линеарног тренда треба да се пратити кретање броја повреда на раду као 

показатељ стања заштите или израчунавати показатеље повреда па пратити њихову 

промјену преко тренда. Показатељи заштите на раду су нумерички показатељи, који 

руководству предузећа и организацији треба да пруже информацију шта се догађало у 

претходном периоду и који су тренутни проблеми и потешкоће у постизању 

безбједности и заштите здравља на раду [3]. Показатељи повреда који се најчешће 

користе за приказ стања заштите и здравља на раду су: стопа инциденције, стопа 

фреквенције и стопа тежине повреда на раду [4]. Ниво посматране појаве (број повреда 

на раду) у различитим временским периодима можемо пратити преко базних и 

ланчаних индексних релативних показатеља. Базни индекси показују ниво броја 

повреда на раду у односу на изабрану базну вриједност (у нашем случају број повреда у 

првој години посматрања), а ланчани у односу на претходну годину [4,5]. 
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ПРИМЈЕНА ЛИНЕАРНОГ ТРЕНДА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИТЕ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

У истраживању које је обухваћено овим радом праћен је број повреда. Анализа 

промјене броја повреда коришћењем линеарног тренда извршено је за Републику 

Српску и Републику Србију. Подаци потребни за изачунавање тренда повреда у 

Републици Српској и Србији за петогодишњи период приказани су у табели 1. На 

слици 1. је приказан тренд укупног броја повреда у Републици Српској и Србији за 

посматрани период. 

 

Табела 1. Број повреда на раду у Републици Српској и Србији за период 2015-2019. 6 

Година 

Број повреда у Републици Српској Број повреда у Републици Србији 

Смрт

не 
Teже Лакше

1
 Укупно 

Смртн

е 

Teже 
Лакше Укупно 

На раду 
Oд/дo 

посла 

2015 4 76 1040 1120 5 724 452 6810 7991 

2016 10 58 1165 1233 8 763 473 7820 9064 

2017 9 94 1351 1454 9 898 677 8628 10212 

2018 14 79 1474 1567 7 788 522 9087 10404 

2019 11 91 1518 1620
2
 14 1233 597 11462 13306 

Укупно 48 398 6548 6994 43 4406 2721 43807 50977 

Годишњи 

Просјек 
9,6 79,6 1309,6 1398,8 8,6 881,2 544,2 8761,4  

 

 
 

Слика 1. Тренд укупног броја повреда на раду у РС и Србији за период 2015-2019. 
 

 

 

                                                 
1   Подаци Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске  
2  Подаци Завода за медицину рада и спорта Републике Српске 
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У Републици Српској на основу утврђеног модела тренда тежих повреда на раду y = 

133,4x + 998,6 и просјечне годишње стопе закључујемо да се у посматраном периоду 

број повреда просјечно годишње повећавао за 9,54%. На основу утврђене вриједности 

репрезентативности тренда R
2
 = 0,9594, 95,94% промјене броја повреда је објашњено 

моделом тренда. Према моделу линеарног тренда предвиђања броја повреда за наредни 

период између 1799 и 1932 повреда на годишњем нивоу. 

За Републици Србији на основу утврђеног модела тренда тежих повреда на раду y = 

1197x + 6604,4  и просјечне годишње стопе закључујемо да се у посматраном периоду 

број повреда просјечно годишње повећавао за 11,74%. На основу утврђене вриједности 

репрезентативности тренда R
2
 = 0,9035, 90,35% промјене броја повреда је објашњено 

моделом тренда. Према моделу линеарног тренда предвиђања броја повреда за наредни 

период између 13786 и 14983 повреда на годишњем нивоу. 

Базни и ланчани индексни релативни показатеља броја смртних и тежих повреда на 

раду приказани су у табели 2. Ови показатељи су користан алат за праћење и анализу 

кретања броја повреда у претходном периоду.  

Тешке повреде које су се догодиле при доласку и одласку са посла по закону о заштити 

на раду у Републици Српској и у Србији третирају се као повреде на раду. Управа за 

безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Србије приликом етиолошке анализе повреда на раду ове повреде не анализира 

те и у овој анализи, кориштењем базних и ланчаних индексних релативних показатеља 

и тренда тежих повреда на раду, нису обухваћене. 

 

Табела 2. Базни и ланчани индексни релативни показатеља броја смртних и тежих 

повреда на раду у Републици Српској и Србији за период 2015-2019. 

 

Г
о

д
и

н
а
 

Број повреда у Републици Српској Број повреда у Републици Србији 

С
м

р
тн

е
 

Б
аз

ал
н

и
 

Л
ан

ч
а
н

и
 

T
eж

е 

Б
аз

ал
н

и
 

Л
ан

ч
а
н

и
 

С
м

р
тн

е
 

Б
аз

ал
н

и
 

Л
ан

ч
а
н

и
 

Teже 

Б
аз

ал
н

и
 

Л
ан

ч
а
н

и
 

На 

раду 

201

5 
4 100,00 - 76 100,00 - 5 100,00 - 724 100,00 - 

201

6 
10 250,00 250,00 58 76,31 76,31 8 160,00 160,00 763 105,39 105,39 

201

7 
9 225,00 90,00 94 123,68 

162,0

7 
9 180,00 112,50 898 124,03 117,69 

201

8 
14 350,00 155,55 79 103,95 84,04 7 140,00 77,78 788 108,84 87,75 

201

9 
11 275,00 78,57 91 119,74 

115,1

9 
14 280,00 200,00 1233 170,30 156,47 

 

У Републици Српској на основу базних показетеља, закључујемо да се највеће 

повећање броја смртних повреда десио 2018. (14 смртних повреда), а највеће повећање 

броја тежих повреда 2017. (94 повреде). 

У Републици Србији на основу базних показетеља, закључујемо да се највеће повећање 

броја смртних повреда десио 2019. (14 смртних повреда), а највеће повећање броја 

тежих повреда (на раду) 2017. (898 повреде). 
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На слици 2. приказани су трендови тежих и смртних повреда на раду у Републици 

Српској и Србији за период 2015-2019. 

 

 
Слика 2. (латиница) Тренд броја тежих и смртних повреда на раду у РС и Србији за 

период 2015-2019. 

а)трендови тежих повреда на раду 

б)трендови смртних повреда на раду 

 

У Републици Српској на основу утврђеног модела тренда тежих повреда на раду y = 

5,1x + 64,3  и просјечне годишње стопе закључујемо да се у посматраном периоду број 

повреда просјечно годишње повећавао за 6,41%. На основу утврђене вриједности 

репрезентативности тренда R
2
 = 0,3183, 31,83% промјене броја повреда је објашњено 

моделом тренда. Према моделу линеарног тренда предвиђања броја повреда за наредни 

период између 95 и 100 повреда на годишњем нивоу. 
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На основу утврђеног модела тренда смртних повреда на раду y = 1,8x + 4,2 и просјечне 

годишње стопе закључујемо да се у посматраном периоду број повреда просјечно 

годишње повећавао за 18,75%. На основу утврђене вриједности репрезентативности 

тренда R
2
 = 0,609, 60,09% промјене броја повреда је објашњено моделом тренда. Према 

моделу линеарног тренда предвиђања броја повреда за наредни период између 15 и 17 

повреда на годишњем нивоу. 

За Републици Србији на основу утврђеног модела тренда тежих повреда на раду y = 

104,3x + 568,3 и просјечне годишње стопе закључујемо да се у посматраном периоду 

број повреда просјечно годишње повећавао за 11,84%. На основу утврђене вриједности 

репрезентативности тренда R
2
 = 0,6346, 63,46% промјене броја повреда је објашњено 

моделом тренда. Према моделу линеарног тренда предвиђања броја повреда за наредни 

период између 1194 и 1298 повреда на годишњем нивоу. 

На основу утврђеног модела тренда смртних повреда на раду y = 1,7x + 3,5 и просјечне 

годишње стопе закључујемо да се у посматраном периоду број повреда просјечно 

годишње повећавао за 19,77%. На основу утврђене вриједности репрезентативности 

тренда R
2
 = 0,6394, 63,94% промјене броја повреда је објашњено моделом тренда. 

Према моделу линеарног тренда предвиђања броја повреда за наредни период између 

14 и 15 повреда на годишњем нивоу. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Поремећаје у процесу рада са већим или мањим последицама изазива свака повреда на 

раду. Последица јављања повреда на раду у радној средини, поред нарушавања 

животног и здравственог потенцијала радне снаге изискује и трошкове који утичу на 

повећавање укупних трошкова пословања. Из поменутог разлога, успјешном 

функционисању система заштите и здравља на раду треба да се посвети посебна пажња.  

Праћење кретања броја повреда помоћу линеарног тренда, пружа могућности за 

уочавање потребе за свеобухватнијом анализом и дефинисањем мјера за оптимизацију 

постојећег система заштите и здравља на раду. У случају појаве растућег тренда, 

узимајући у обзир да је основни показатељ ефикасности система заштите број повреда 

на раду (већи број повреда мања ефикасност), треба преиспитати постојеће мјере 

заштите и по потреби пројектовати нове. 

Примјена линеарног тренда у спроведеном истраживању утврдила је растући тренд 

броја повреда на раду. Ради тога потребно је извршти анализу система заштите и 

здравља на раду и пројектовати мјере за њихову оптимизацију. Циљ оптимизације је 

остваривање радних услова у којима је број повреда максимално редукован, што је и 

основни задатака заштите на раду.  

Примјена линеарног тренда за предвиђање стања заштите и здравља на раду у неком 

будућем периоду, је корисна из разлога остваривања превентивне улоге система 

заштите и здравља на раду и отклањања недостатака који су се појавили у претходном 

периоду посматрања 
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