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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРИ РАДУ НА ГРАДИЛИШТИМА – 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
Биљана Гемовић1, Јованов Никола 2 

Резиме: Једна од највећих привредних грана широм света је грађевинарство, која је уједно једна од грана са 

највећим бројем опасности од повреда на раду.. Један од разлога честог повређивања грађевинских радника 

јесте и недовољно поштовање законских одредба, као и препорука за безбедан и здрав рад. Циљ овог рада је 

да се подигне свест о безбедности и здрављу на раду, који данас представља проблем, како код нас, тако и у 

другим земљама. Један од циљева јесте и да се укаже на свакодневне проблеме са којима се суочавају 

грађевински радници код нас, као и да се више пажње посвети опасностима и штетностима који се 

појављују на пословима који су везани за градилишта. 

Кључне речи: градилиште, законска регулатива, безбедност и здравље на раду, опасне зоне 

RISK MANAGEMENT WHEN WORKING ON SITE - PREVENTIVE 

MEASURES  

Abstract: One of the largest industries worldwide is construction, which is also one of the industries with the 

highest risk of injuries at work. Construction workers experience a large number of injuries at work, many of which 

are serious and fatal. The aim of this paper is to raise awareness about safety and health at work, which is a problem 

today, both in our country and in other countries. One of the goals is to point out the everyday problems that masons 

face in our country, as well as to pay more attention to the dangers and harms that appear in jobs related to 

construction sites.  

Key words: construction site, legislation, safety and health at work, danger zones 

1. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  

Приликом израде рада коришћен је важећи законодавни оквир из области безбедности 

и здравља на раду, постојећи материјал израђених упутстава, контролних листи, 

постoјећих аката предузећа, постојећих публикација. Од наведеног, у највећем обиму су 

коришћени Закони и Правилници Републике Србије који важе за ову област и стечено 

искуство из праксе.  

Извођење радова на градилишу неопходно је у свему да буде у складу са:  

• Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 

и 113/2017- др. закон) и осталим важећим прописима у Републици Србији из 

области безбедности и здравља на раду;  

• Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09- 

др. закон, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 95/2018- др. закон) и 

осталим важећим прописима у Републици Србији из области заштите животне 

средине;  

• Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 

87/2018-др закон) и осталим важећим прописима у Републици Србији из области 

заштите од пожара;  

• Интерним актима и упутствима извођача радова.  

 

1.1.  Инспекцијски надзор  
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Провера примене наведених Закона и Правилника се врши кроз инспекцијски надзор 

од стране инспекције рада која је у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања. У случају уочавања недостатака, налаже се примена мера како би се 

недостаци отклонили са утврђеним роком за отклањање. Ако се приликом инспекцијског 

надзора уочи грубо кршење мера за безбедан и здрав рад, радови се заустављају и покреће 

се прекршајни поступак против послодавца и одговорних лица. Казне од стране 

инспекције рада су од 800.000.00 динара до 1.000.000.00 динара, а битно је да се напомене 

да су према новом нацрту закона увећане, односно од 1.500.000.00 до 2.000.000.00 динара. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  

Документацију коју је неопходно да сваки извођач радова обезбеди пре почетка 

извођења радова на градилишту из области безбедности и здравља на раду и радно 

правних односа је следећа:  

• Пријава почетка извођења радова надлежној инспекцији рада;  

• Елаборат о уређењу градилишта;  

• Списак запослених који обављају радове који су теоријски и практично оспособљени 

за безбедан и здрав рад;  

• Уговор о раду за све запослене на градилишту;  

• Важећи претходни и периодични лекарски прегледи за све запослене који раде на 

радним местима са повећаним ризиком;  

• Стручни налази за машине и опрему која ће користити на градилишту и  

• Доказ о обуци запослених из области пружања прве помоћи. 

 

Пријаву почетка извођења радова извођач радова доставља надлежној инспекцији рада 

осам дана пре почетка извођења радова. [1]  

 Елаборат о уређењу градилишта представља један од основних докумената за сваког 

извођача радова на градилишту, а израђује се према Правилнику о садржају елабората о 

уређењу градилишта за свако градилиште у чијем садржају је неопходно да садржи 

кључне елементе као што су: шема градилишта, односно ситуациони план, опис радова 

који ће се обављати на градилишту и мере за безбедност и здравље на раду.  

Према Закону о раду обавеза је да запослени на месту рада има важећи уговор о раду 

са предузећем у којем је у радном односу. Поред наведене документације на градилишту 

је потребно да се налази и План превентивних мера који обезбеђује инвеститор за објекат 

који се гради уколико је ангажовао два или више извођача радова, који ће своје радове 

обављати у истом временском интервалу.  

У оквиру својих свакодневних активности и обавеза, запосленима који обављају 

послове безбедности и здравља на раду, на основу Закона о безбедности и здравља на 

раду, поред осталог прецизно је дефинисана и обавеза да „свакодневно прати и 

контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду“ [1].  

3. ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ  

Незапосленим лицима је улазак у круг градилишта забрањен. Приступ градилишту 

дозвољен је лицима која обављају рад на градилишту и која су претходно упозната са 

мерама безбедности и здравља на раду. [1]  Сва остала лица (посетиоци) која долазе на 

градилиште, неопходно је да буду упозната са предвиђеним мерама безбедности и 

здравља на раду на градилишту као и да се обезбеди пратња за та лица да се не могу 

самостално кретати по градилишту.  
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Процена ризика врши се у складу са прописима из области безбедности и здравља на 

раду, а начин и мере за њихово отклањање чине саставни део елабората о уређењу 

градилишта који израђује послодавац. Послодавац је дужан да изврши корекцију мера за 

безбедан и здрав рад у складу са насталим променама које могу утицати на безбедност и 

здравље на раду. 

4. ОПАСНЕ ЗОНЕ НА ГРАДИЛИШТУ  

4.1. Примена мера за контролу опасних зона на градилишту  

На градилишту постоји више опасних зона које су везане за радно место, односно    

позицију рада и за радну околину. Опасне зоне на градилиштима настају прилико рада на 

висини, рада у дубини, рада са висећим теретом, рада са елекричним уређајим и рада у 

близини радних машина. Како би се изводио безбедан рад у опасним зонама, потребно је 

да се спроведу низ мера за безбедан и здрав рад, почевши од ограђивања и обележавања 

градилишта, па до постављања помоћних конструкција и коришћења личне заштитне 

опреме. Такође, опасне зоне су и оне у којима постоји опасност од избијања пожара 

приликом извођења грађевинских радова, као и оне зоне у којима се користе опасне 

материје, где се мисли на техничке гасове и азбест као грађевински материјал. [2] 

4.2. Постављање ограде и обележавање градилишта  

Градилишна ограда и обележавање градилишта су прва мера безбедности када се 

планира отпочињање било какавих радова на градилишту и присутна је сво време до 

коначног завршетка радова, па је неопходно и да се свакодневно одржава. Са аспекта 

безбедности и здравља на раду неопходно је контролисати њихову постојаност из разлога 

што запосленима на градилишту омогућујемо несметан рад и безбедност од средстава 

јавног саобраћаја, а лицима која не обављају рад на градилишту онемогућиће се приступ 

градилишту, а самим тим задржаће се на безбедној удаљености од потенцијалних извора 

опасности. [2] 

4.2.1.  Ограђивање градилишта  

Ограђивањем градилишта се обезбеђује забрана приступа других лица прописаном 

чврстом оградом. Постављањем ограде обезбеђујемо градилиште од приступа 

беспослених лица и од прилаза возила која не врше превоз за потребе градилишта. С 

обзиром да је најчешћи случај да се градилиште организује у урбаним насељеним местима 

где је велики интезитет саобраћаја и кретање пешака непосредно уз границе парцеле на 

којој се гради објекат потребно је да градилишна ограда буде минималне висине 2.0 m и 

да је обезбеђена од померања и претурања, (слика 1). [2] 

4.3. Обележавање градилишта  

По завршеном ограђивању градилишта потребно је обележити градилиште и 

поставити знакове обавештења и упозорења. Постављањем знакова обавештења и 

упозорења јасно скрећемо пажњу свим лицима која обављају рад на градилишту као и 

лицима која се крећу у близини градилишта на опасности којима могу бити изложени. 

Постављају се на висини која одговара линији гледања а место на којем је постављен знак 

треба да буде и добро осветљено ради добре видљивости. [1] 

Поред основних знакова као што су: забрањен приступ незапосленим лицима, 

обавезна употреба заштитних средстава на раду, пажња градилиште, и сл. често је 

потребно поставити и додатна писана упозорења којима се јасно стављају до знања 

правила понашања на градилишту или додатно информишу пролазници, слика 2. [2] 
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Слика 1. Ограда градилишта Слика 2. Знакови на градилишту 

4.3.1. Чишћење градилишта и одржавање уредности  

Како би се обезбедила безбедна комуникација на градилишту, односно рад без 

клизања, саплитања и спотицања запослених, битан елеменат је уређеност и чистоћа 

градилишта. Наведена активност треба да се спроводи свакодневно поготово када се ради 

о мањим градилиштима, односно када је простор у којем се гради објекат недовољне 

величине да се примене све мере. У оквиру организације градилишта неопходно је 

предвидети и обезбедити пешачке стазе и пролазе за кретање запослених које је потребно 

одржавати на задовољавајућем нивоу, путеви за кретање возила и механизације, 

просторије за узимање хране и одмор запослених, тоалети и места за одлагање материјала 

који се користи у току изградње. С обзиром на природу посла очекивано је да се појаве 

неправилности најчешће проузроковане лошим временским условима и непредвиђеним 

околностима па је током контроле градилишта у односу на предвиђене мере често 

потребно предвидети и додатне мере безбедности и здравља на раду како би се избегло 

повређивање запослених. [2] 

4.3.2. Градилишне стазе за кретање запослених  

Кретање запослених треба да се врши само по унапред предвиђеним и обележеним 

стазама. Стазе за кретање запослених обухватају стазе којима се крећу запослени од 

уласка у круг градилишта до места рада или просторија које су у склопу градилишта као 

што су: просторије за пресвлачење, исхрану, канцеларије шефа градилишта, и тоалети. 

Оне се уређују и формирају у склопу уређења градилишта, а битно је напоменути да се 

стазе којима се крећу запослени до места рада се повремено мењају и зависе од процеса 

рада и фазе извођења радова. Све стазе треба да имају тврду и равну подлогу и да буду 

проходне, без неравнина и рупа. Чврстоћа подлоге се углавном обезбеђује посипањем 

шљунка или туцаника па се на тај начин избегава изложеност блату. Одржавање стаза за 

кретање је свакодневан процес нарочито у кишним данима и зимском периоду кад је 

потребно стазе чистити од снега и блата. [2] 

4.3.3. Прелази и рампе за кретање запослених  

Постоје ситуације када се на траси пешачке стазе нађу канали, рупе, ровови или 

отвори они се премошћавају прелазима или рампама. Наведене конструкције требају да су 
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ослоњене на чврсте ослонце, осигурани од померања и треба да задовоље стабилност. 

Конструкција прелаза и рампи је углавном дрвена минималне ширине 80 cm, а за 

премошћавање отвора дубљих од 1m потребно је поставити заштитну ограду минималне 

висине 1.0 m, слика 3.  

Веома је важно да се приликом вршења контроле безбедности и здравља на раду 

обрати пажња на испуњеност захтева стабилности конструкције прелаза и рампи. 

Правилником је прецизирано да уколико је прелаз распона већи од 1,5 m, потребно је да 

има прорачун стабилности конструкције и оптерећења. Сваки израђен прелаз и рампа 

мора да се периодично контролише од стране лица за безбедности и здравље на раду или 

одговорног радника када лице није на градилишту, нарочито у случајевима када су дуже 

време постављени на градилишту и свакодневно се прелази преко њих .[3] 

4.3.4. Надстрешнице и пролази за запослене  

Како сваком запосленом на градилишту мора да се обезбеди безбедан пролаз у кругу 

градилишта, тако наведено важи и за сва друга лица која се нађу у близини градилишта 

или пролазе јавном пешачком стазом поред градилишта. Монтирањем ових конструкција 

отклања се ризик од пада предмета са висине на тело запосленог или другог лица. Како би 

се то постигло, надстрешнице се постављају на свим прилазима објекту, улазима у 

објекат, прелазима, пролазима поред објекта у изградњи и око објекта где постоји 

опасност од пада предмета са висине.  

У случајевима када градилишта располажу са мало радног простора овакве 

конструције се најчешће постављају изнад места рада, уколико технички није могуће да се 

такво место изместити и издвојити на безбедно растојање, без ризика од пада предмета са 

висине.  

У случајевима када је у питању изградња објеката који се граде непосредно уз јавну 

пешачку стазу или путеве јавног саобраћаја, постављање заштитних надстрешница је 

законска обавеза из разлога безбедности лица која не обављају рад на градилишту, а могу 

се наћи у близини објекта у изградњи. Заштитне надстрешнице морају бити монтиране 

тако да могу издржати пад предмета, његово одбијање и задржавање, слика 4. [5] 

 

  

Слика 3. Изглед безбедно монтиране рампе Слика 4. Фасадна заштитна мрежа 

4.3.5. Путеви за кретање возила  

Трасе градилишних саобраћајница могу лако да се одреде, јер се углавном постављају 

на местима будућих саобраћајница око објеката. Наведене трасе треба да се уцртају у 
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прилозима шеме о уређењу градилишта, која је саставни део елабората о уређењу 

градилишта. Такође, потребно је да се врши регулација кретања возила и грађевинске 

механизације на самом градилишту, које је потребно да организује одговорно лице на 

градилишту у зависности од врсте радова и фазе извођења радова.  

Приликом одређивања саобраћајница и утоварних места, потребно је да се осигура 

једноставан и сигуран приступ, односно да запослени и пролазници у близини 

саобраћајница не буду изложени ризицима од повреда. Саобраћајнице на градилиштима 

морају да задовоље услове чврстоће, као и сви остали путни елементима, како би се 

прилагодили временским условима, возним и осталим карактеристикама средстава која се 

по њима крећу.  

Брзина кретања возила у кругу градилишта је ограничена и износи максимум 20 km/h. 

Површине које су предвиђене за утовар и истовар опреме, материјала и осталог терета 

требају да буду од тврде подлоге. Правилником је одређено да минимална ширина 

прилаза утоварно-истоварним површинама не сме да буде мања од 3.0 m када је у питању 

једносмерно кретање возила. Такође, брзина кретања возила се тада ограничава на 10 

km/h. [3, 4, 5] 

4.3.6. Помоћне просторије за запослене на градилишту  

Помоћне просторије на градилишту чине канцеларије за шефове градилишта и 

надзоре, просторије за смештај и пресвлачење запослених, магацин и санитарни чворови. 

Све наведене просторије морају бити чисте и уредне, односно морају задовољити основне 

хигијенске услове. Приликом израде барака за смештај и пресвлачење радника, сагледава 

се величина просторија у односу на број запослених који користи наведене просторије. У 

зимском периоду неопходно је обезбедити загревање простора намењених за одмор и 

пресвлачење запослених, а то се углавном обезбеђује калориферима. [6] 

5. УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНИХ ЗОНА НА ГРАДИЛИШТУ  

Опасне зоне на градилишту су све позиције рада са којих може доћи до пада са висине 

или пропадања у отворе, а и кроз њих. Приликом изградње објекта, настане много оваквих 

позиција, а свакодневно се појављују у процесу рада. Због наведеног, веома је битно да се 

приликом контроле примене мера безбедности и здравља на раду врши контрола 

затеченог стање ивица објекта и ископа. Наведеним се сматра да радови морају бити 

обустављени уколико није постављена чврста ограда на ивицама објекта, степеништима, 

лифтовским окнима, отворима у поду или плочи објекта и радној платформи. Уколико 

технички није могуће да се постави ограда, радник мора задужити, носити и везати за 

чврсту непомерљиву тачку сигурносни опасач.  

5.1. Ивице и отвори на објектима  

Приликом изградње објекта, најчешћи узроци тежих и смртних повреда јесу 

незаштићене ивице објекта. Оне представљају сталну опасност од пада запослених 

приликом обављања радова или кретања, па се због тога на тим позицијама морају 

константно спроводити мере безбедности и вршити контрола примена прописаних мера. 

Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова је предвиђено да се на 

ивицама преко којих се може пасти у простор дубљи од 1.0 m, на свим деловима објекта 

на којима се врши рад или кретање запослених, поставља чврста заштитна ограда.  

Постоје случајеви када је због потребе радног процеса потребно уклонити заштитну 

ограду. Тада запослени који обавља рад поред ивице мора испуњавати прописане услове 

за рад на висини, односно мора поседовати лекарски извештај где је утврђено да је 

способан за рад на висини, и мора да буде везан са заштитним опасачем за непомерљив 
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ослонац. Управо је необезбеђена ивица најчешћи проблем који се јавља приликом 

контроле спровођења мера безбедности и здравља на раду. Незаштићене ивице објекта 

најчешће настају у току израде конструције плоче, при шаловању, армирању и бетонажи 

плоче. Наведени проблем је најлакше решити колективном заштитом у виду постављања 

скеле око објекта која би требала да висински прати сваку наредну етажу и у пракси се 

показала као најсигурнији вид заштите спољних ивица објекта.  

Уколико технички није могуће постављање фасадне скеле, потребно је да се поставе 

заштитне ограде на ивицама, слика 5. [5] 

5.2. Степениште  

Свако степениште унутар објекта мора бити ограђено заштитном оградом. Битно је 

напоменути да степеништа представљају опасну зону приликом кретања јер су они једна 

од главних комуникација на градилишту, односно радници их најчешће користе као руту 

приликом доласка до позиције рада. Када се ради о привременим заштитним оградама 

најчешће се постављају дрвене заштитне ограде, ограде од челичних цеви и подупирача 

или комбинација претходно наведених, слика 6. Некад је избор типа ограде завистан од 

могућности постављања и од типа степеништа. Привремена заштитна ограда мора да буде 

постојана сво време од изградње степеништа до коначног постављања сталне ограде која 

је пројектована и планирана као стална ограда. Уколико је потребно да се привремено 

уклони заштитна ограда, неопходно је да се забранити пролаз и кретање свим лицима до 

поновног постављања ограде. [5] 

5.3. Радне платформе  

Код појединих радова на градилишту неопходно је да се монтирају, одржавају и 

користе радне платформе или помоћни ослонци. Монтирањем ових конструкција 

омогућава се кретање, несметан и безбедан рад приликом обављања послова бетонирања, 

зидања, армирања или прихватања и преузимања материјала, односно приликом радова на 

висини. Приступ радним платформама обезбеђује се лествама и заштитним оградама 

према слободној страни, јер у току радова може доћи до пада.  

 

Како се у грађевинарству развијају новији системи монтаже оплата, који имају 

предност олакшања и убрзавања самог процеса рада, упоредно су се конструктори ових 

наменских оплата потрудили и да унапреде безбедност за запослене који обављају радове, 

па су радне платформе постале саставни део сваке модуларне оплате за израду стубова, 

платана и других сегмената.  

  

Слика 5. Заштита ивице плоче помоћу 

заштитне “Peri“ ограде 

Слика 6. Обезбеђење степеништа 

дрвеном оградом помоћу подупирача 
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5.4. Помоћни ослонци  

Радови на деловима објекта или конструкције, издигнутим од подлоге, који се могу 

обавити са ослонца чија висина не прелази 2.0 m, извршавају се помоћу монтаже и 

коришћења помоћнх ослонаца.  

У току употребе помоћних ослонаца неопходно је да се примењују следеће мере 

заштите на раду:  

• помоћни ослонци се израђују, постављају и одржавају тако да могу пренети оптерећење 

за која су намењени, при чему деформације носећих елемената не смеју прећи предвиђене 

дозвољене границе;  

• помоћни ослонци се израђују да буду самостално стабилни или се причвршћују за чврсте 

и сигурне ослонце на непомерљивим деловима објекта или конструкције;  

• помоћни ослонци се ослањају на равну подлогу која се под њима неће померати, слегати, 

савијати или витоперити;  

• доњи крај помоћних ослонаца се обезбеђује од клизања или померања по подлози;  

• приликом померања или премештања помоћних ослонаца радници не смеју да се налазе 

на њима;  

• помоћни ослонци се не смеју користити за друге намене од оних за које су израђени или 

постављени;  

• кад се помоћни ослонац постави или премести у нов радни положај, може се користити 

тек пошто одговорни радник који врши непосредан надзор над радом радника, организује 

и руководи процесом рада или послодавац, изврши преглед и одобри коришћење;  

• у току употребе одговорни радник повремено прегледа стање помоћних ослонаца и 

забрањује коришћење неисправних, док се не доведу у исправно стање;  

• при обављању радова у близини ивица са којих постоји могућност пада у дубину 

околног простора најближе дозвољено растојање помоћног ослонца до ивице једнако је 

његовој двострукој висини, при чему се дуж ивице поставља прописана заштитна ограда;  

• кад се користе помоћни ослонци у близини ивица на растојању краћем од дозвољеног, 

радник се везује заштитним појасом, по потреби уз помоћ допунског ужета, за сигуран 

ослонац.  

5.5. Опасне материје  

Опасним зонама се сматрају и простори где запослени обављају радове, као и у 

близини где се користе опасне материје, јер несавесно поступање запосленог може 

изазвати повреду не само себе, већ и других запослених у околини.  

Приликом извођења радова на градилишту у преко 90% случајева се користе технички 

гасови, а посебно су присутни на радовима спајања, односно за заваривање металних 

цевовода, челичних конструкција и других у главном браварских радова. Компримују се 

из разлога транспорта јер су мале тежине и велике запремине па је ово једини начин 

економичног паковања, чувања и транспорта. Главна опасност од компримованих гасова 

лежи у чињеници да су они под одређеним притиском у боци, те у случају неког 

оштећења, као што је оштећење боце, оштећење вентила или оштећење на споју, брзо 

излазе из боце у околину и мешају се са ваздухом стварајући експлозивне, отровне или 

иритирајуће смеше.  

Допремање техничких гасова се на градилиште врши углавном у боцама на дневном 

нивоу, односно у количинама потребним за рад на тај дан. На таквим градилиштима нема 

потребе за изградњом објекта за складиштење боца са техничким гасовима због мале 

потрошње и дозвољен је смештај највише до једног пара пуних или делимично пуних 
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боца са истим гасом, тако да једна боца буде у употреби на градилишту а друга боца да 

буде ускладиштена. Боце је најбоље држати изван радних просторија, али морају бити 

заштићене од утицаја сунчевих зрака, мраза или кише. Уколико се на градилишту налазе 

веће количине боца са техничким гасовима потребно је направити складиште у 

издвојеном објекту који се не може користити у друге сврхе, нити се у њега сме 

складиштити опрема, алат или други материјали. Такав објекат се заштићује од 

атмосферског пражњења и у њему не сме да буде вештачког грејања и прозора, а 

проветравање треба да буде природним путем кроз отворе у горњем делу зидова. Објекат 

у кругу градилишта мора да буде удаљен од других објеката, радних плацева, депонија и 

саобраћајница. Овакве просторије морају са спољне стране има натписе упозорења и 

забране. Празне и пуне боце потребно је физички одвојити у засебне просторе и означити 

их натписима.  

6. ЗАКЉУЧАК  

Грађевински радови спадају под делатност са високим ризиком од настајања повреде 

што потврђују и статистички подаци на територији Републике Србије. Како би се 

обезбедио безбедан рад на градилишту потребно је да се примени низ превентивних мера, 

као и да се све испрати одговарајућом документацијом. Битно је да се напомене да је 

немогуће да се обезбеди потпуна безбедност и здравље на раду, због чега је неопходно да 

су сви руководиоци радова и запослени свесни да је ризик увек присутан.  

Све док се безбедност и здравље на раду у грађевинској пракси занемарује или 

заобилази и обавља само формално, калкулишући финансијска улагања у безбедност и 

здравље запослених, грађевинарство ће остати на врху листе најризичнијих делатности, а 

избегавање повреда зависиће највише о срећи и спретности радника.  
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