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АНАЛИЗА ПРИСТУПА ВОЗАЧА  

НА МЕСТО УПРАВЉАЊА ВИЉУШКАРОМ 

Душан Гавански1, Владимир Блануша2 

Резиме: Циљ рада је анализа приступа возача на место управљања виљушкаром. Приказана је методологија 

истраживања која се користила за анализу приступа возача на место управљања виљушкаром, и то методом 

дескрипције помоћу чек-листе. Истраживање је спроведено на 127 виљушкара просечне старости око 15 

година, при чему је утврђено да су процентуално најзаступљенији виљушкари код којих постоји проблем 

непостојања рукохвата на/поред управљачког седишта. На крају су продискутовани добијени резултати 

истраживања приступа возача на место управљања виљушкаром. 

Кључне речи: анализа, чек-листа, приступ, место управљања, виљушкар. 

ANALYZE THE DRIVER'S APPROACH  

TO THE PLACE OF DRIVING THE FORKLIFT  

Abstract: The aim of this paper is to analyze the driver's approach to the place of driving the forklift. Subsequently, 

the research methodology that is used to analyze the driver's approach to the forklift control point is presented, using 

the checklist description method. The research was conducted on 127 forklifts with an average age of about 15 

years, and it was determined that the percentage of forklifts with the problem of non-existence of handrails on / next 

to the steering seat is the most common. Finally, the obtained results of the research of the driver's access to the 

place of driving the forklift were discussed. 

 Key words: analysis, checklist, access, steering position, forklift 

1. УВОД   

Виљушкари спадају у возила унутрашњег транспорта која се користе за преношење 

(транспорт), складиштење и претовар различитих терета. Основна (примарна) функција 

виљушкара је манипулисање теретом, док је транспорт на кратке удаљености помоћна 

(секундарна) функција. Руковање виљушкара обухвата процес захватања, подизања, 

слагања, спуштања, одлагања и узимање терета. Сви ови процеси су са високим ризиком 

од настанка повреда и/или штете. Ризик може бити проуизрокован: неисправношћу 

виљушкара, променом положаја терета при кретању виљушкара (судар, удар и 

пригњечење радника/пешака, пад терета, превртање терета и виљушкара), неправилним 

руковањем и одржавањем виљушкара, небезбедним транспортним путевима, 

непридржавањем превентивних мера безбедности при раду, неоспособљеношћу 

возача/руковаоца за безбедан рад, неадекватном, неконтролисаном и неодржаваном 

радном околином. 

У Пољској се сваке године догоди у просеку око 90 незгода у којима су учествовали 

виљушкари и то са близу 100 повређених и 10 до 15 смртно страдалих особа, [1,2]. У 

Немачкој је 2015. године било пријављено близу 11.000 незгода у којимa су учествовали 

виљушкари [3], а 2018. године се догодило 12.625 незгода, од тога 5 са смртним исходом, 

[4].  

Најзначајније опасности/штетности при раду са виљушкарима су недовољна 

безбедност ротирајућих и/или покретних делова, могућност спотицања и клизања, рад на 

висини, пад терета, превртање, кретање возила унутрашњег транспорта, штетни 
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климатски услови (рад на отвореном) и нефизиолошки положај тела, [5]. Узрочници 

настанка повреда су превртање виљушкара и судар виљушкара са непокретним објектом 

(стуб/регал) или с радником (пешаком). 

Опасност од оклизнућа, саплитања и падова приликом уласка (приступа/пењања), 

односно изласка (одступа/силажења) возача из виљушкара је често занемарена, јер су 

последице (повреде и/или штете) приликом превртања и судара заступљеније и значајније. 

Оклизнућа, саплитања и падови при уласку/изласку из виљушкара проузрокују чешће 

повреде чланка, стопала и колена, а ређе повреде леђа, рамена и главе возача/руковаоца. 

Да би се број претходно наведених повреда смањио на најмању могућу меру мора се 

возачу/руковаоцу обезбедити правилан контакт у три тачке (руке и стопала) при 

уласку/изласку из виљушкара. Правилан приступ возача виљушкара на место управљања, 

који подразумева „правило три тачке“ приказан је на слици 1. Према [6], мора бити 

обезбеђено довољно простора за лак приступ/одступ руковаоца и то без опасности од 

клизања (храпаво газиште) и пада. Контакт у три тачке остварује се преко: степеника – 

газишта са противклизном површином, рукохвата на рамовској конструкцији и рукохвата 

на/поред управљачког седишта. 

 

Слика 1: Правилан приступ руковаоца на место управљања – „правило три тачке“ 

 (извор: https://www.drivingtests.co.nz/resources/forklift-safety-things-your-drivers-should-never-do/) 

 

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 правилан улазак/излазак возача из 

виљушкара. Неоспособљеност возача да правилно улази/излази из виљушкара може 

значајно повећати ризик од губитка стабилности и проузроковати његов пад и 

повређивање. 

2.2. Циљ истраживања 

Циљ истраживања је да се у предузећима где је спроведено истраживање утврди 

процентуално учешће виљушкара са непостојећим или оштећеним степеником и 

рукохватима у односу на укупан број анализираних виљушкара. 

2.3. Хипотеза истраживања 

Претпоставка је да је код анализираних виљушкара процентуално највише присутно 

непостојање рукохвата на/поред управљачког седишта. 

2.4. Методе истраживања 
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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, одговори типа „безбедно“ и „небитно“ не захтевају предузимање 

корективних мера, док одговори типа „опасно“ захтевају анализу и предложене мере које 

се уносе у колону „Корективне мере које треба предузети“ [8,9]. На основу чек-листа за 

дневну проверу исправности виљушкара [10,11] 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 [8,9]. Пример 

попуњене чек-листе за анализу стања безбедности чеоног виљушкара дат је у табели 1. У 

раду ће се детаљније размотрити само питање 2, односно анализирати испуњеност мера 

заштите везано за приступ возача до места управљања виљушкаром.   

 

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

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ЧЕОНОГ ВИЉУШКАРА 24 09.05.2017. 

Име и седиште послодавца / 

Делатност (област у којој привређује) / 

Врста опреме ЧЕОНИ ВИЉУШКАР Погон ЕЛЕКТРИЧНИ 

Произвођач BALKANCAR Година производње  

Тип / модел  Носивост у тонама 1,6 

Редни 

број 
Питање Коментар ОП НБ БЗ 

Корективне мере 

које треба предузети 

1. 
Конструкција 

кабине / заштитног 

крова 

Конструкција заштитног крова 

је у добром стању - нема 

видљивих оштећена и 

напукнућа. Има унутрашњи 

ретровизор.  Спољашњи 

ретровизор не постоји.  

    

2. 

Приступ до места 

управљања 

(контакт у три 

тачке - степеник и 

рукохвати) 

Постоји степеник, рукохват  

на делу рамовске конструкције, 

 као и рукохват поред седишта 

    

3. 

Средство за 

прихвање терета 

(виљушке или неко 

друго средство, 

осигурач виљушки 

– са опругом или 

клином) и телескоп 

Виљушке и телескоп нису 

искривљени нити напукли. У 

телескопу нема страних 

предмета. Виљушке су 

коректно позициониране, 

постоје осигурачи са 

клиновима за леви и десни крак 

виљушки. 

    

4. 
Управљачки 

механизам 

Спречавање неовлашћеног 

коришћења постоји у виду 

кључа уклоњеног из браве. 

  
 

 

 
Све команде су исправне,    

Уређај за искључивање у 

случају невоље није уграђен. 
   

Постоје ознаке команди на 

ручицама. Такође постоје и 

налепнице са ознакама 
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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 

 неисправном звучном сиреном. 
   

Поправити  

звучну сирену. 

Алармни уређај за кретање 

уназад (звучно упозорење код 

вожње уназад) није био 

уграђен. 

   

Уградити алармни 

уређај за кретање 

уназад. 

7. 
Светлосна 

сигнализација 

Не постоји ротационо светло.    
 

Постоји предње светло.     

Не постоји задње светло.     

Не постоји СТОП светло.     

Светла показивача праваца 

нису у функцији 
   

Поправити светла 

показивача правца 

8. Ручна кочница Ручна кочница је у функцији.     

9. Ножна кочница 

Ножна кочница је у функцији. 

Виљушкар се зауставља 

притиском на ножну кочницу 

(мeханички принцип кочења) и 

пуштањем гас папучице 

(електронски принцип кочења). 

    

10. 
Хидраулички 

уређаји 

Хидраулика за подизање 

виљушки, као и за промену 

нагиба јарбола не 

функционише беспрекорно - 

шкрипи. нема цурења течности 

нити уља испод виљушкара. 

   

подмазати 

горе-доле 

нагиб 

лево - десно 

11. 
Дијаграм 

носивости 

Постављена је метална плочица 

са графичким приказом 

дијаграма носивости, која 

оштећена 

и са нечитљивим подацима 

   
поставити  

дијаграм носивости 

12. 

Плочица са 

општим и 

техничким 

подацима 

Метална плочица са општим и 

техничким подацима је на 

месту, неоштећена и са 

читљивим подацима. 

    

13. 

Натписи – ознаке 

обавештења, 

упозорења и 

забране 

(налепнице) 

Постоји налепница  

са натписом обавештења. 
    

14. Сигурносни појас Сигурносни појас је  уграђен.    
 

15. Гуме и точкови 

Пнеуматске гуме су у добром 

стању, нема трагова претеране 

истрошености и напукнућа. 

Точкови су у исправном стању, 

нема искљивљења и шрафови 

су на месту. 
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2.5. Узорак 

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

година за које су прикупљени подаци о непостојању или оштећености степеника и 

рукохвата, који се користе за правилан приступ возача управљачком месту виљушкара. 

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 приступ управљачком месту виљушкара – 

контакт у три тачке дати су у табели 2. На основу добијених података уочава се да је 

постављена хипотеза доказана, односно да је потврђено да је код 82,68% анализираних 

виљушкара присутно непостојање рукохвата на/поред управљачког седишта, што је 

знатно више у односу на непостојање рукохвата на рамовској конструкцији (29,92%) и 

степеника – газишта са противклизним површинама (5,52%). 

 

Табела 2 – Резултати истраживања приступа управљачком месту – контакт у три тачке 

ПРИСТУП 

УПРАВЉАЧКОМ МЕСТУ 
– КОНТАКТ У ТРИ ТАЧКЕ 

Укупан број 

виљушкара / 
одговора  

Број 

позитивних 

(безбедних) 
одговора 

Број 

негативних 

(опасних) 
одговора 

% 

позитивних 

одговора 

% 

негативних 

одговора 

Степеник – газиште  

са противклизним 

површинама 

127 

120 7 94,48 5,52 

Рукохват на рамовској 

конструкцији 
90 37 70,86 29,14 

Рукохват на/поред 

управљачког седишта 
22 105 17,32 82,68 

 

Свих 127 анализираних виљушкара има заштиту изнад главе, при чему заштитни кров 

има 115 (90,55%), а кабину 12 (9,45%). Код анализираних виљушкара утврђено је да само 

21 од укупно 127 (16,53%) има обезбеђен правилан контакт у три тачке приликом 

приступа/силажења са виљушкара. Виљушкари који имају сва три елемента (степеник, 

рукохват на рамовској конструкцији и рукохват на/поред управљачког седишта) 

приказани су на слици 2. 

  

Слика 2 – Виљушкари опремљени степеником, рукохватом на рамовској конструкцији  

и рукохватом на/поред управљачког седишта (сопствени извор) 
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Најзаступљенији су виљушкари који имају степеник и рукохват на рамовској 

конструкцији. Код анализираних виљушкара утврђено је да 66 од укупно 127 (52%) има 

ова два елемента за приступ/силажење са виљушкара. Виљушкари који имају степеник и 

рукохват на рамовској конструкцији приказани су на слици 3. 

.    

Слика 3 – Виљушкари опремљени степеником и рукохватом на рамовској конструкцији (сопствени извор) 

 

Код анализираних виљушкара утврђено је да 33 од укупно 127 (26%) има само један 

елемент за приступ/силажење са виљушкара и то степеник – газиште са противклизном 

површином. Виљушкари опремљени степеником приказани су на слици 4.  

    

Слика 4 – Виљушкари опремљени степеником (сопствени извор) 

 

Виљушкари који немају обезбеђен правилан контакт у три тачке, односно који нису 

опремљени степеником, рукохватом на рамовској конструкцији и рухохватом на/поред 

управљачког седишта постају потенцијално опаснија средства унутрашњег транспорта, јер 

се повећава вероватноћа да дође до повређивања услед оклизнућа, саплитања и пада 

приликом приступа/силажења возача из виљушкара.  

Да би се смањила вероватноћа повређивања возача приликом приступа/силажење са 

виљушкара треба поштовати следећа правила, 12-16: 

• приступ/силажење са виљушкара само када није у покрету (када мотор не ради), 

• никада не користите управљачке уређаје или волан као рукохвате при приступу, 

односно силажењу са виљушкара, 

• увек се окрените према виљушкару приликом приступ/силажења, 

• никада не искачите јер то може проузроковати повреде чланка и стопала, 
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• избегавати ношење одеће која није припијена уз тело возача јер може захватити 

управљачке уређаје, 

• гледајте где корачате и не закорачите на предмете или у рупе, 

• увек носите прикладну обућу (отпорна на уља и неклизајућа) - забрањено је носити 

сандале или папуче, 

• никада не користите гуме или главчину точка као степеник, 

• користити контакт у три тачке при пењању/силажењу са виљушкара, 

• обезбедите да степеници имају ефикасне  противклизне површине, 

• обезбедите да су рукохвати безбедни и у добром стању, 

• пре силаска са виљушкара проверите око себе због опасности од саобраћаја, 

• посебно пазите по влажном, снежном и леденом времену и 

• проверите подручје око виљушкара, како бисте били сигурни да под не садржи 

течности или друге остатке који би могли довести до клизања. 

4. ЗАКЉУЧАК   

У раду је дата анализа приступа возача на место управљања виљушкаром, који су 

заједно са дизалицама и тракастим транспортерима најзаступљенија транспортно-

претоварна средства. 

Анализа приступа возача на место управљања виљушкаром спроведена је на 

одабраном узорку од 127 виљушкара, при чему је утврђено да на 105 (82,68%) виљушкара 

од укупно анализираног броја постоји проблем непостојања рукохвата на/поред 

управљачког седишта. 

Постављена хипотеза истраживања је доказана јер је утврђено да од 127 анализираних 

виљушкара степеник – газиште са противклизним површинама нема 7 (5,52%), рукохват 

на рамовској конструкцији нема 37 (29,14%) и рукохват на/поред управљачког седишта 

нема 105 (82,68%) виљушкара, што представља и највећи проблем у обезбеђивању 

правилног контакта у три тачке прилико приступа/силажење са виљушкара. 
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