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ПРИНЦИПИ ИСТРАГЕ ИНЦИДЕНАТА НА РАДУ 

Синиша Додић1,Бојана Бајић2, Дамјан Вучуровић3 

Резиме: Рад презентује значај и основне принципе истраге инцидената на раду, кроз њихову функцију, 

врсте, поступке истраге, узроке и анализу. Инциденте на раду (оштећење имовине или озбиљније повреде 

и/или погоршање здравља људи) неопходно је правилно и детаљно истражити како би се омогућило 

предузећу да кроз одговарајуће мере спречи њихово понављање. Квалитетна истрага инцидената на раду је 

кључни елеменат за побољшање перформанси система безбедности и здравља на раду. Главна одредница за 

истрагу инцидената је њен потенцијал да доведе до повреде, односно потенцијална штета, а не стварна 

штета која је настала. Истраге инцидената треба да спроводе руководиоци или друга лица са довољним 

знањем и статусом чије препоруке ће менџмент компаније поштовати, као и да се истрага спроводи што је 

пре могуће након насталог инцидента, како би се обезбедило што више валидних информација. Количина 

времена и напора утрошеног на истрагу варира у зависности од нивоа ризика (тежина потенцијалне штете, 

учесталост појаве). Информације током истраге се прикупљају из свих расположивих извора (сведоци, 

руководиоци, физички услови, евиденције о опасностима, писаних система рада, евиденције о обуци 

радника и др). Метода истраге инцидената на раду „пет зашто“ је метода анализе основног узрока 

инцидената, која се користи за истраживање узрочно-последичних веза скривених појединачних узрока у 

циљу утврђивања основног узрока инцидента.   

 

Кључне речи: инцидент, акцидент, узрок, истрага, безбедност и здравље на раду 

 

PRINCIPLES OF INCIDENT INVESTIGATION AT WORK 

Abstract: The paper presents the significance and basic principles of investigation of incidents at work, through 

their function, types, investigation procedures, causes and analysis. Incidents at work (property damage or more 

severe injuries and/or deterioration of human health) need to be appropriately and thoroughly investigated to enable 

the company to prevent their recurrence through appropriate measures. Quality investigation of incidents at work is 

a crucial element for improving the performance of occupational safety and health systems. The primary 

determinant for the investigation of the incident is its potential to lead to injury, i.e. potential damage, and not the 

actual damage that occurred. Incident investigations should be conducted by managers or other persons with 

sufficient knowledge and status whose recommendations will be followed by the company's management, and the 

investigation should be undertaken as soon as possible after the incident, to provide as much valid information as 

possible. The amount of time and effort spent on the investigation varies depending on the level of risk (severity of 

potential damage, frequency of occurrence). During the investigation, information is collected from all available 

sources (witnesses, managers, physical conditions, hazard records, written work systems, workers training records, 

etc.). The "five why" incident at work investigation method is a method of analysing the basic cause of incidents, 

which is used to investigate the cause-and-effect relationships of hidden individual causes aiming to determine the 

basic cause of the incident. 

Key words: incident, accident, cause, investigation, safety and health at work 

1. ФУНКЦИЈА ИСТРАГЕ ИНЦИДЕНТА НА РАДУ 

Инциденти и акциденти на радусу ретко резултат једног узрока, а у многим 

случајевима су узроци сложени. Већина инцидената укључује више међусобно повезаних 

узрочних фактора. Могу се појавити кад год се појаве значајни недостаци, грешке, 

пропусти или неочекиване промене, при чему било која од њих може бити узрокакцидента 

или инцидента. Прикупљање података о свим инцидентима и потенцијалним губицима 

има значајну вредност, јер помаже њиховом спречавању. 

Инциденти и акциденти, било да проузрокују оштећење имовине или озбиљније 

повреде и/или погоршање здравља људи, треба правилно и детаљно истражити како би се 

омогућило компанији да предузме одговарајуће у циљу спречавања понављања истих. 
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Квалитетна истрага је кључни елеменат за побољшање безбедносних и здравствених 

перформанси система безбедности и здравља на раду[1]. 

Истрага инцидената је део реактивног система праћења инцидената, јер се покреће 

након насталог догађаја.Истрага инцидената/акцидената заснива се на логици да: 

 сви инциденти/акциденти имају узроке –елиминисањем узрока, елиминишу се 

будући инциденти; 

 директни и индиректни узроци инцидента/акцидената могу се открити истрагом; 

 корективне мере,индиковане узроком, могу се предузети како би се елиминисали 

будући инциденти/акциденти. 

Истрага инцидената нема за циљ да буде механизам за расподелу кривице међу 

запосленима.Често запослени имају јаке емоције повезаних са повређеним радником или 

насталим значајним губицима у компанији. Лако је и недопустиво да се тражи неко ко је 

крив за настали инцидент, а да се не разматрају разлози због којих се запослени понашао 

на одређени начин у датој ситуацији. Пречице у радним процедурама могуврло често 

допринетинастанку акцидента, а повређеном раднику не дајенеки допринос. Пречице у 

радним процедурамасе обично користе из неке врсте лојалности предузећу, као и из 

непознавања безбедних метода рада. 

Значајне информације и разумевање може се добити спровођењем истрага о 

акцидентима/инцидентима, што укључује: 

 разумевање како и зашто су се појавили проблеми који су проузроковали 

акцидент/инцидент; 

 разумевање начина на које су људи изложени материјалу или ситуацијама које 

могу да им нанесу штету; 

 преглед дешавања на радном месту, на пример, зашто људи предузимају пречице 

у радним поступцима или игноришу безбедносна правила; 

 утврђивање недостатака у контроли ризика у предузећу. 

Правни разлози за спровођење истраге инцидената су: 

 осигурати да предузеће/компанија делује у складу са законским захтевима; 

 да представља суштински део захтева за планирање, организовање, контролу, 

надзор и преглед протокола о безбедности и здрављу на раду; 

 да се омогући даоштећене стране морају у потпуности открити околности 

акцидента/инцидента узимајући у обзир правне радње. Чињеница да је спроведена 

темељна истрага и предузете корективне мере показала би дакомпанија има 

позитиван став према безбедности и здрављу на раду. Истрага такође обезбеђује 

основне информације за осигуравајуће компаније у случају одговорности 

послодавца или другог захтева. 

Истрага акцидената/инцидената има значајне бенефите, као што су: 

 спречавање понављања сличних догађаја (када су исходи озбиљне повреде, 

извршни органи ће вероватно заузети оштар став ако су претходна упозорења 

игнорисана); 

 спречавање пословних губитака услед поремећаја непосредно након догађаја 

(губитка производње, губитка пословања смањењем репутације или немогућност 

испоруке и трошкови кривичних и правних радњи); 

 побољшање морала запослених и општих ставова о безбедности и здравља на 

раду, посебно ако су они били укључени у истраге; 

 побољшање управљачких вештина ради побољшања безбедносних и здравствених 

перформанси у целој организацији. 
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Истрагаинцидената код којих се повреда „за мало“ избегла (енг. „near miss“) и 

нежељених околности није толико очигледна, али је подједнако значајна, апрактично 

лакша, јер нема повређених радника са којима се мора суочити, нема деморалисаних 

радника, а сведоци су спремнији да говоре истину и помажу у истрази[2]. 

Руководиоципредузећа и система безбедности и здравља на раду треба да: 

 саопште врсту акцидента и инцидента који треба пријавити; 

 обезбеде систем за извештавање и евидентирање; 

 проверавају да ли се праве одговарајући извештаји; 

 направе одговарајућу евиденцију акцидената и инцидената; 

 истраже пријављене инцидената и акцидената; 

 анализирају догађаје како би проверили трендове у учинку и превенцију 

инцидената и акцидената; 

 надгледајуи контролишусистем безбедности и здравља на раду у компанији. 

 
2. ВРСТЕ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА НА РАДУ 

У литератури се дефинишу различите врсте нежељених догађаја, чија су значења 

прецизирана и који имају своју примену у истражним радњама и њиховом извештавању о 

нежељеном догађају, а у циљу међусобног разумевања и јасне и недвосмислене 

комуникације између субјеката који учествују у и око истраге. 

Нежељени догађај укључује aкцидент који се дефинише као сваки непланирани 

догађај који резултира повредом или нарушавањем здравља људи, штетом или губитком 

имовине, биљака, материјала или околине или губитком пословне могућности. У ужем 

смислу се акцидент дефинише изузимајући догађаје који не укључују повреду или 

нарушавање здравља људи. Такође укључује и инциденткоји обухвата догађај код кога за 

мало није дошло до повређивања (енг. „near miss“),односно догађај који, иако не наноси 

штету, може проузроковати повреду или погоршање здравља. Инцидент обухвата и 

нежељену околност која представљаскуп услова или околности који могу да изазову 

повреду или погоршање здравља (нпр. необучене медицинске сестре негују тешке 

болеснике). 

Појам опасна појава је један од низа специфичних нежељених догађаја о којој се 

подноси сам извештај. Непосредни узрок је најочигледнији разлог зашто се дешава 

нежељени догађај, при чему се у било ком нежељеном догађају може утврдити неколико 

непосредних узрока. Основни узрок је почетни догађај или неуспех из кога извиру сви 

други узроци или недостаци и то су углавном пропусти у управљању, планирању или 

организацији рада. Скривени узрок је мање очигледан системски или организациони 

разлог за нежељени догађај (нпр. не врше се провере машина пред пуштање у рад, 

опасност није адекватно разматрана путем одговарајуће и довољне процене ризика, 

производни притисци су превелики и сл.). 

Последица нежељеног догађаја може бити смртна повреда на раду, тешке повреде на 

раду(веће ране, ампутације, фрактуре, опекотине другог и трећег степена на већим 

површинамаи сл.) и лакше повреде на раду (мање повреде без трајних последица, озледе, 

ране, посекотине, убоди, нагњечења, опекотине и сл.). Под појмом штета се подразумева 

оштећење имовине, опреме, околине или губици у производњи[3]. 

Свака врста нежељеног догађаја/инцидента даје прилику да се: 

 провере перформансе система безбедности и здравља на раду; 

 идентификују основни недостаци у управљањусистемом и процедурама; 

 учи на грешкама; 

 појачакључнабезбедносна и здравствена порука; 
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 идентификују трендови и приоритетиза превенцију; 

 пруже драгоцене информације ако постоји захтев за накнаду штете; 

 помогне у испуњавању законских услова за пријављивање одређених инцидената 

државним органима. 

 
3. ЗАСТУПЉЕНОСТ АКЦИДЕНАТА НА РАДУ 

Бројне студије су показале да се инциденти са повредама и догађаји са „за мало“ 

избегнутим повредама (енг. „nеаr miss“) дешавају много чешће од акцидената и могу бити 

добар показатељ ризика. Студије такође показује да је већина акцидената предвидљива и 

да се може избећи [4]. 

Смањење броја лакших повреда и догађаја са „за мало“ избегнутих повреда доводи 

до пропорционалног смањења тешких повреда и смртних случајева. Међутим, статистика 

у последњих десетак година показује да је број лакших повреда непрестано опадао, док се 

број тежих и смртних повреда није променио. Разлози за то се могу сагледати у следећем: 

 сличне повреде могу имати потпуно различите узроке; 

 неки инциденти могу имати тешке повреде, али могу довести само до лакших 

повреда (нпр. пад са степеништа може само да изазове модрицу, али може довести 

до врло тешких повреда); 

 тешке повреде имају различите узроке од лакших повреда (нпр. недостајуће 

контроле, лоше процедуре, лоше дизајнирана опрема стварају ризичне ситуације 

које могу довести до великог инцидента); 

 многе повреде су разна уганућа које нису могле завршити као смртне повреде, док 

на пример, пад са висине често резултира озбиљном повредом или смрћу; 

 осигуравајуће компаније могу се више концентрисати на честе лакше повреде, јер 

су озбиљне повреде, иако појединачно скупе, врло ретке; 

 решења за ризике од тешких повреда могу бити скупа и тешко их је дизајнирати 

или применити. 

Евиденција о безбедности на раду заснована само на неколико изгубљених повреда 

или мањих акцидената не гарантује безбедно радно место. Предузећа морају систематски 

испитати своје поступке, дизајн, надзор и стандарде који се примењују на радном месту 

како би идентификовале могуће узроке за тешке повреде и веће инциденте, као и да 

обраћају пажњу на узроке лакших повреда [5]. 

4. КОЈЕ ИНЦИДЕНТЕ/АКЦИДЕНТЕ ТРЕБА ИСТРАЖИТИ? 

Које врсте инцидената треба истражити и колико детаљна истрага треба да буде, 

обично се одређујена основу последице инцидената. Може се поставити питање да ли 

треба истражити сваки акцидент или само онај који доводе до тешких повреда?Заправо 

главна одредница је потенцијал акцидента да доведе до повреде, односно потенцијална 

штета, а не стварна штета која је настала. На пример, оклизнућерадника на поду може 

резултирати само делимичним губитком равнотеже и неугодним покретима тела и руку 

или може резултирати падом радника на под са тешким повредама ногу, руку, кичме. 

Овде је такође важан и елеменат учесталостинастанка акцидента. 

Како није могуће утврдити потенцијалну штету само из повреде која је настала, 

једино стварно разумно решење је истражити све акциденте.Количина времена и напора 

утрошеног на истрагу требало би да варира у зависности од нивоа ризика (тежина 

потенцијалне штете, учесталост појаве). Највише напора треба усмерити на значајне 

догађаје који укључују тешке повреде, нарушавање здравља или губитке и догађаје који 

потенцијално могу довести до вишеструких или озбиљнихповреда људи или штете. Ови 
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фактори треба да постану јасни током истраге акцидента и да се користе за одређивање 

колико времена треба узети[6]. 

Одговарајући нивои истраге инцидената на раду (минимални, нижи, средњи и висок 

ниво) зависе од нивоа могућег ризика (минималан, низак, средњи и висок ризик), при чему 

се у одређеној ситуацији користи онај ниво за потенцијално најтежемогуће последице. На 

пример, одређени инцидент попут урушавања скеле на грађевини можеда не проузрокује 

повреду, али је могао да изазове веће или смртне повреде, што се означава као инцидент 

са потенцијално тешком повредом. 

Истрага инцидената на минималном нивоу обухвата да непосредни руководилац или 

руководилац одељења проучи околности инцидента и да се из тих закључака спрече 

будући инциденти. 

Истрага инцидената на нижем нивоу подразумева кратку истрагу руководиоца 

одељења или непосредног руководиоца у вези са околностима и непосредним 

основнимузроцима инцидента, како би се покушало спречити понављање инцидената. 

Истрага инцидената на средњем нивоу подразумева детаљнију истрагу руководиоца 

одељења или непосредног руководиоца, лица за безбедност и здравље на раду и 

представника запослених и трагаће за непосредним, скривеним и основним узроцима. 

Истрага инцидената на високом нивоу укључује детаљну тимску истрагу у коју су 

укључени руководиоци, лица за безбедност и здравље на раду и представници запослених 

и које се изводе под надзором вишег руководства и чији је циљ трагање за непосредним, 

скривеним и основним узроцима. 

5. ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ ИСТРАГЕ ИНЦИДЕНАТА НА РАДУ 

Истраге инцидената треба да спроводеруководиоци или друга лица са довољним 

знањем и статусом чије препоруке ће менџмент компанијепоштовати. Лица која воде 

истраге инциденатамогу бити руководиоци одељења или непосредни руководиоци 

повређеног радника или радних места у области насталог инцидента, јер: 

 имају знања о насталој ситуацији; 

 имају највише знања о запосленима; 

 имају лични интерес да спрече нове инциденте/акциденте који погађају „њихове“ 

људе, опрему, објекте, материјале; 

 могу предузети тренутне мере како би спречили сличне инциденте; 

 могу најефикасније да комуницирају са осталим запосленима; 

 могу показати бригу за запослене и контролу над непосредном радном 

ситуацијом. 

Истрагасе спроводи што је пре могуће након инцидента како би се омогућило 

добијање максималне количине валидних информација. Такође постоје потешкоће које би 

требало узети у обзир при брзом успостављању истраге, као што је на пример уклањање 

жртве са места несреће или ако недостаје одговарајуће стручно лице које треба да 

спорведе истрагу. Брзо одпочињање истраге је значајно јер: 

 сведоци имају „свеже“ памћење о инциденту; 

 сведоци имају мање времена за међусобни разговор (постоји тенденција да 

сведоци прилагоде своје приче о инциденту); 

 физички услови места инцидента остају непромењени; 

 ће вероватно бити доступно више људи (нпр. возачи, посетиоци и др), који ће се 

брзо разићи након инцидента, што отежавањихово контактирање; 
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 ће вероватно бити прилике да се предузму тренутне мере како би се спречило 

понављање инцидента и демонстрирала посвећеност менаџментапредузећа 

побољшању услова рада; 

 непосредне информације од особе која је претрпела повреду често се покажу као 

најкорисније. 

Такође је значајно да сеу циљу прикупљања информација о акцидентуразмотри 

могућност да се од повређеног радника затражи да присуствује местуакцидента ако је 

физички способан. Друга опција је да се посети повређени радник код куће или чак у 

болници (уз одобрење) ради разговора о инциденту. 

Успех истраге инцидената долази у првих неколико тренутака након настанка 

инцидента, при чему се почетна активностнепосредног руководиоца разликује од случаја 

до случаја. Смернице за почетне активности при истрази инцидената су: 

 преузимање контроле на месту догађаја (руководиоци морају да преузму 

контролу, усмеравају и одобравају све што се ради на месту догађаја); 

 пружање прве помоћи и позивање хитне службе; 

 контролисање потенцијалних секундарних догађаја (експлозије и пожари); 

 утврђивањеизвора доказа на месту инцидента; 

 обезбедити доказе од утицаја околине или њиховог уклањања; 

 обавештавање одговарајућихруководиоцасамог места/објекта инцидента. 

Основни елементи истраге су: 

 прикупљање чињеница о ономе што се догодило; 

 састављање и анализирање добијених информација; 

 упоређивање информација са прихватљивим индустријским и компанијским 

стандардима и законском регулативом да бисе извукли закључци; 

 примена налаза и надгледање напредка. 

Информације се прикупљају из свих расположивих извора (сведоци, руководиоци, 

физички услови, евиденције о опасностима, писаних система рада, евиденције о обуци 

радника и др). Фотографије места инцидента су драгоцено помагало у истрази, при чемусу 

дигиталне фотографије лако могу променити и кориговати, стога је упутно да сешто пре 

одштампајуса назнаком времена и датумањиховог настанка, као и да се по 

потребипровери њихова аутентичност. Такође су драгоцени планови и једноставне скице 

места инцидента. 

Количина утрошеног времена за истрагу инцидента треба да буде сразмерна ризику, 

а циљ истраге треба да буде истраживање ситуације због могућих скривених фактора, 

поред непосредно очигледних узрока акцидента. На пример, у акциденту на машини не би 

било довољно закључити да се акцидент догодио јер је машина била неадекватно чувана, 

него је неопходно испитати могући скривени квар система који се можда догодио. 

Истраге имају три аспекта, која су посебно значајна и могу се користити за 

међусобну проверу: 

 директно посматрање места догађаја, просторија, радног места, односа 

компонената и материјала који се користе, могуће реконструкције догађаја и 

повреда или стања повређеног; 

 документи који укључују писана упутства, евиденцију о обуци, поступке, 

безбедне оперативне системе, процене ризика, пословне политике, евиденцију о 

извршеним инспекцијама или тестовима и испитивањима; 

 интервјуи (укључујући писане изјаве) са повређеним особама, сведоцима, људима 

који су обављали сличне функције или испитивањима и тестовима на одређеној 

опреми. 
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Током истраге инцидената, сведоку се постављују основна питања: шта, где, ко, када 

и зашто.На почетку и током интервјуа мора се јасно ставити до знања да циљ није подела 

кривице већ откривање чињеница и њихово коришћење за спречавање сличних 

акцидената или инцидената у будућности. 

Сведоку треба пружити прилику да на свој начин објасни шта се догодило без 

превише прекида и сугестија, при чему се постављају питања како би се дошло до што 

више информација, која почињу речима:шта, где, ко, када.У овој фази истраге инцидената 

на раду не би требало користити питања сведоку са „зашто“, јер сепрво само прикупљају 

чињеницео инциденту, а на крају се формирају белешке са образложењима, при чему 

истражитељ упознаје сведока сасадржајем записника са указивањем да је спреман да га 

промени, ако сведок није задовољан наводима. Такође сесведоку дају назнаке о тренутним 

радњама које ће бити предузете да би се спречила слична појава и да би могло доћи до 

додатних побољшања у зависности од исхода истраге[7]. 

6. УЗРОЦИ ИНЦИДЕНАТАНА РАДУ И АНАЛИЗА 

Истрага треба да размотри личне факторе и факторе радног места, јер они могу 

пружити корисне информације о непосредним узроцима који су се манифестовали у 

инциденту/акциденту и који су директно последица небезбедних радњи и услова на 

радном месту. 

Лични фактори обухватају понашање укључених људи (небезбедна дела), подобност 

људи који раде посао и обуку и компетентност. 

Фактори радног места обухватају услове на радном месту и мере предострожности 

или контроле (небезбедни услови), стварни начин рада, ергономски фактор и писана или 

уобичајена нормална радна пракса. 

Темељна истрага инцидената треба да размотри факторе који пружају корисне 

информације о скривеним и основним узроцима који су се манифестовали у 

инциденту/акциденту [8]. 

Скривени узроци су мање очигледни системски или организациони разлози за такву 

несрећу или инцидент: 

 није вршена провера машина пред пуштање у рад; 

 присутна опасност није узета у обзир у процени ризика; 

 није постојала одговарајућа изјава о методи рада; 

 производни притисци су били важнији; 

 запослени је био под великим личним притиском; 

 да ли је било претходних сличних инцидената? 

 да ли је постојао одговарајући надзор, контрола и координација посла? 

Основни узроци укључују почетни догађај или неуспех из којег се јављају сви други 

узроци или недостаци. Основни узроци су углавном управљање, планирање или 

организационе пропусти који укључују: 

 квалитет безбедносне и здравствене политике и процедуре; 

 квалитет консултација и сарадње запослених; 

 адекватност и квалитет комуникација и информација; 

 недостаци у проценама ризика, плановима и системима контроле; 

 недостаци у праћењу и мерењу радних активности; 

 квалитет и учесталост прегледа и ревизије. 
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Обично постоје одговарајући и релевантни стандарди који могу бити прописани од 

стране државних органа, индустрије или саме компаније. Ово треба пажљиво размотрити 

како би се утврдило да ли: 

 су доступни одговарајући стандарди који покривају правне стандарде и контроле 

које се захтевају проценама ризика; 

 су стандарди довољни и доступни организацији; 

 су стандарди примењени у пракси; 

 су стандарди примењени зашто је дошло до неуспеха; 

 треба извршити промене у стандардима. 

Ова врста једноставне анализе основног узрока идеална је за минималан или низак 

ниво истраге. Сложеније методе погодне су за виши ниво истраге и овде се не разматрају. 

Након добијања свих почетних информација на напред наведена питања, истрага се 

наставља са постављањем питања „зашто“.Основно питање гласи „Шта је узроковало или 

дозволило да се ово стање/пракса догоди?“. 

Метода „пет зашто“ је једна од најједноставнијих метода анализе основног узрока. 

То је метода постављања питања која се користи за истраживање узрочно-последичних 

веза скривенихпартикуларних проблема, са циљем утврђивања основног узрока проблема. 

Као пример се може навести случај где је као проблем констатовано: „Аутомобил 

неће да упали“. На „прво зашто“ одговор је „акумулатор је празан“, на „друго зашто“ 

одговор је „алтернатор не ради“, на „треће зашто“ одговор је „пукао је ремен 

алтернатора“, на „четврто зашто“ одговор је „ремен алтернатора је знатно премашио свој 

век трајања и накада није замењен“ и на „пето зашто“ одговор је „нисам одржавао свој 

аутомобил у складу са препорученим периодом сервисирања“, што представља основни 

узрок напред наведеног проблема.    

Предности примене методе „пет зашто“ је: 

 једноставност (употреба не захтева посебне технике или алате); 

 ефикасност (помаже брзо препознавање основног узрока проблема); 

 свеобухватност (помаже у утврђивању односа између различитих узрока 

проблема); 

 флексибилност (добро функционише у комбинацији са другим 

техникамарешавања проблема); 

 ангажовање (негује и производи тимски рад и удруживање унутар и ван 

предузећа); 

 јефтина (вођена тимски фокусирана вежба, нема додатних трошкова). 

Често одговор на једно „зашто“ открива други разлог и генерише друго „зашто“, при 

чему је најчешће потребно „пет зашто“ да би се дошло до основног узрока проблема. У 

праксисе истражитељиинцидената сусрећу са ситуацијама да је потребно више или мање 

од пет питања „зашто“ да би се дошло до основног узрока. 

7. ЗАКЉУЧАК 

Инциденти, било да проузрокују оштећење имовине или озбиљније повреде и/или 

погоршање здравља људи, треба правилно и детаљно истражити како би се омогућило 

предузећу да предузме одговарајуће мере у циљу спречавања понављања инцидента, стога 

је квалитетна истрага кључни елемент за побољшање перформанси система безбедности и 

здравља на раду. Главна одредница за истрагу инцидената је њен потенцијал да доведе до 

повреде, односно потенцијална штета, а не стварна штета која је настала. Количина 

времена и напора утрошеног на истрагу требало би да варира у зависности од нивоа 

ризика (тежина потенцијалне штете, учесталост појаве).Истраге инцидената треба да 
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спроводе руководиоци или друга лица са довољним знањем и статусом чије препоруке ће 

менџмент компаније поштовати.Истрагу треба да се спроводи што је пре могуће након 

инцидента како би се омогућило добијање максималне количине валидних информација. 

Информације током истраге се прикупљају из свих расположивих извора (сведоци, 

руководиоци, физички услови, евиденције о опасностима, писаних система рада, 

евиденције о обуци радника и др). Метода „пет зашто“ је једна од најједноставнијих 

метода анализе инцидената, која се користи за истраживање узрочно-последичних веза 

скривених појединачних узрока у циљу утврђивања основног узрока инцидента. 
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