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ИЗБОР ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ОД ИЗЛАГАЊА БУЦИ НА 

ОСНОВУ ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ 
Новак Милошевић1 Небојша Ћурчић 2Марта Трнинић3 Марина Стаменовић 4 

Резиме: Машине, процеси и задаци у технолошким и радним процесима могу произвести ниво буке који је 

штетан за слух ако није адекватно контролисан. Губитак или оштећење слуха од изложености 

професионалној буци представља значајан здравствени проблем по запослене, који захтева ефикасну 

стратегију заштите на раду. Од суштинског значаја за је разумевање експозиционе буке и коришћење 

опреме за заштиту слуха. Рад се бави сагледавањем штетног утицаја буке на организам човека, као и 

испитивањем овог физичког агенса у радној средини, са циљем да се на основу добијених резултата 

испитивања донесе одлука које лично заштитно средство и опрема за заштиту слуха би пружило највећу 

заштиту запосленима.  

Кључне речи: бука, лична заштитна опрема, заштита слуха, избор, испитивање услова радне околине 

HEARING PROTECTORS SELECTION BASED ON WORKPLACE 

ENVIRONMENTAL FACTORS MONITORING 

Abstract: Machines, processes and tasks in technological and work processes can produce a level of noise that is 

harmful to hearing if it is not adequately controlled. Hearing loss or damage from exposure to occupational noise is 

a significant health problem for employees, which requires an effective occupational safety strategy. In this context, 

the selection of adequate noise exposure control measures, including the use of hearing protection devices is 

essential. The paper deals with the harmful effects of noise on the human body, as well as the monitoring of this 

physical agent in the work environment, with the aim of making a decision, based on the obtained monitoring 

results, which personal hearing protection device would provide optimal protection to employees. 

Key words: noise, personal protective equipment, hearing protection, selection, workplace environmental factors 

monitoring 

1. УВОД   

Изложеност буци је важан, али често потцењен здравствени ризик, који може довести 

до отежане комуникације, инвалидитета, социјалних и других проблема по ментално 

здравље човека [1]. Бука у радној околини потиче од звукова  које настају током 

експлоатације машина, алата и уређаја у производњи, као и од звукова који потичу од 

опреме за рад којом радник непосредно не рукује и непроизводних уређаја у које спадају 

вентилација, климатизација, транспорт, околна постројења, бука из животне средине и сл. 

[2]. Смањењење изложености буци на радном месту могуће је применом инжењерских 

мера, као што су на пример примена акустичних материјала, звучно изолационих кабина и 

сл. Поред тога, важну улогу имају и административне мере, у које спадају ротирање 

запослених између радних места са различитим условима у погледу нивоа буке, 

ограничење времена излагања буци и сл. Међутим, постоје ситуације када је једини метод 

за смањење изложености запослених буци употреба личне заштитне опреме. Само 

правилно изабрана и правилно коришћења лична заштитна средства и опрема за заштиту 

слуха могу да обезбеде потпуну заштиту запослених од неповољног дејства буке, у 

комбинацији са осталим мерама заштите [3].  
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Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци 

[4], послодавац је дужан да: 

 средства и опрему за заштиту слуха учини доступним запосленом, када је 

изложеност већа од доњих акционих вредности изложености буци - LА,EX,8h = 80 

dB(A), LC,peak = 135 dB(C); 

 средства и опрему за заштиту слуха да на коришћење запосленом, који је дужан да 

их носи, када је изложеност већа или једнака од горњих кционих вредности 

изложености буци - LА,EX,8h = 85 dB(A), LC,peak  = 136 dB(C). 

Степен пригушења који средство за личну заштиту слуха треба да поседује, зависи од 

нивоа буке којој је запослени изложен у току радног дана, узимајући у обзир како ниво 

дневне изложености, тако и вршне вредности звучног притиска. У том смислу, 

испитивања буке у радној околини, уз примену одговарајуће методологије дефинисане 

међународним стандардима, представљају неопходан извор информација за оптималан 

избор личне заштитне опреме од излагања буци на радном месту. 

2. ДЕЈСТВО БУКЕ НА ОРГАНИЗАМ ЧОВЕКА 

Губитак слуха изазван буком представља проблем јавног здравља, јер се процењује да 

је 10% светске популације изложено штетним нивоима звучног притиска, а приближно 

половина тих особа има губитак слуха као резултат таквог излагања. Прекомерно 

излагање буци може резултирати кроз три основне врсте оштећења слуха: 

1. Привремени помак прага чујности изазван дејством буке – карактерише смањење 

осетљивости слуха, осећај звучне пуноће и/или појава тинитуса, односно зујања у 

ушима. Уобичајено, у року од неколико сати до неколико дана, прагови чујности се 

враћају у нормалу; 

2. Трајни помак прага чујности изазван дејством буке – присутан је непотпун 

опоравак слуха, односно прага чујности, у односу на онај пре експозиције; 

3. Акустичка траума – настаје након кратког излагања врло интезивном звуку као што 

је експлозија. То резултира трајним оштећењем трепљи у кохлеи (кохлерно 

оштећење), могућим оштећењем бубне опне и/или оштећење осикуларног ланца и 

тренутни губитак слуха [5]. 

Уколико је бука мањег степена јачине, изазива замореност и раздраженост радника те 

битно утиче на појаву незгода при раду. Висок интезитет буке смањује концентрацију и 

изнад одређене јачине (90 dB), уколико је учестала, доводи до трајног оштећења слуха, а 

изнад границе бола (120 – 130 dB) и до оштећења виталних органа и функција у организму 

човека. Примера ради, бушилица за бетон, чекић, пресе итд. могу довести до трајних 

оштећења слуха. На слици 1. дат је приказ деловања буке на организам човека [6].  

Утицај буке може се разматрати са: 

 Физиолошког аспекта и 

 Психолошког аспекта. 

Физиолошки ефекти дејства буке на човека могу бити груписани у три групе: 

оштећење слуха изазвано дејством буке, поремећај сна и општи ефекти везани са стресом. 

Оштећење слуха изазвано дејством буке и поремећај сна су најдетаљније истражени и 

документовани феномени дејства буке на људски организам. Већина информација о 

физиолошком дејству буке се односе на област чујног звука. Поред тога, бука је 

препозната и прихваћена као један од фактора који доприноси општим стресним 

условима. Гласна бука производи проширење зеница, убрзава срчани ритам и доводи до 

сужавања крвних судова у екстремитетима [7]. 
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Слика - Деловање буке на човечији организам [6] 

 

Такође, бука која настаје у окружењу човека узрокује физиолошке ефекте. Звучни 

импулси настају у средњем уву и преносе се до центра чула слуха у централном нервном 

систему. Надражаји који настају у средњем уву се прошире на друге делове централног 

нервног система. У том случају, поред чула слуха, бука има ефекат на кардиоваскуларни 

систем, нервни систем, ендокрини систем, чуло вида, итд [8]. 

Психолошки ефекти буке утичу тако што звучни импулси доводе до поремећаја 

можданих ћелија, раздражљивости, невољности, нарушавања психомоторне равнотеже, 

слабљење менталних функција и друго [8]. Такође, општа узнемиреност је уобичајена 

реакција на буку. Узнемиреност која је последица излагању буци зависи од многих 

фактора као што су интезитет, време трајања, варијабилност буке, као и од временског 

периода дана [7]. 

3. ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ БУКЕ У РАДНОЈ СРЕДИНИ 

Управљање буком у радној средини има велики значај на квалитет живота и здравља 

запослених. Стога је ова област регулисана читавим низом међународних и националних 

прописа, стандарда и препорука. Један од основних нормативних аката у нашој земљи из 

области управљања буком у радној средини јесте Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при излагању буци (''Сл. гласник РС'', бр. 96/2011, 78/2015 и 93/2019), 

који је заправо транспонована Директива 2003/10/ЕС о минималним здравственим и 

безбедносним захтевима у односу на изложеност радника ризицима који произилазе из 

физичких фактора (бука). 

Правилником [4] су, између осталог, прописане граничне вредности изложености 

буци, акционе вредности изложености буци и вршене вредности звучног притиска. 

Граничне и акционе вредности изложености за ниво дневне изложености буци и вршне 

вредности звучног притиска су: 

1) Граничне вредности изложености буци јесу LA,EX,8h = 85 dB(A) и ppeak = 140 Pa (137 dB(C) 

у односу на референтну вредност од 20 µPa); 

2) Горње акционе вредности изложености буци јесу LA,EX,8h = 83 dB(A) и ppeak = 126 Pa (136 

dB(C) у односу на референтну вредност од 20 µPa); 
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3) Доње акционе вредности изложености буци јесу LA,EX,8h = 80 dB(A) и ppeak = 112 Pa (135 

dB(C) у односу на референтну вредност од 20 µPa). 

Када је реч о појму нивоа изложености буци, неопходно је истаћи да je у питању 

еквивалентан ниво, односно величина која узима у обзир енергетски физиолошки 

потенцијал буке. Еквивалентни ниво представља константан израчунати ниво буке, који у 

одређеном временском интервалу има исту звучну енергију као посматрана, временски 

променљива бука [9]. 

Правилником [4] је одређено да је послодавац дужан да изложеност запослених буци 

сведе на најмању могућу вредност, а у сваком случају на вредност која је мања од 

граничне вредности дневне изложености буци. За излагање буци која прелази граничне 

вредности изложености, послодавац мора предузети кораке са циљем да се заштити слух 

радника, смањењем буке тамо где је то могуће извести. То се може постићи разноврсним 

мерама заштите, нпр. инжењерским решењима, увођењем мање бучних машина и сл., или 

ако то није изводљиво снабдевањем и обезбеђивањем личних заштитних средстава и 

опреме за заштиту слуха код радника. Иако би СЛЗ требало да се сматра последњом 

линијом одбране у хијерархији превентивних мера, то је често једини начин на који се 

радници могу заштитити од прекомерне изложености буци [1]. 

4. ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА БУКЕ У РАДНОЈ СРЕДИНИ 

Услови радне средине могу се поделити на физичке, хемијске и биолошке, а они се 

периодично мере у циљу обезбеђивања безбедне, здраве и комфорне радне средине. 

Физички услови радне средине, у које између осталог спада и бука, имају директан утицај 

на здравље и комфор човека, а затим и на његову продуктивност. Бука је један од услова 

радне средине који има негативан утицај на човека, а најчешће се јавља као последица 

обављања процеса рада [10]. 

Дугорочно излагање човека високом интезитету звука, који се доживљава као бука 

може узроковати оштећење и губитак слуха. Прво настаје смањење осетљивости на 

одређене фреквенције звука, односно буке. Смањена осетљивост се прво јавља на 

фреквенцијама од 4000 Hz, а после дуготрајног излагања високом интезитету буке, јавља 

се смањење осетљивости и на фреквенцијама од 6000 Hz до 8000 Hz [11]. 

С тим у вези, неопходно је вршити одговарајућа испитивања услова радне околине, 

како би се могао пратити ниво интезитета буке који је присутан у радном окружењу. 

Обавеза испитивања буке прописана је Правилником о поступку прегледа и провере 

опреме за рад и испитивања услова радне околине, а врши се на радном месту у радној 

околини где се при технолошком и радном процесу појављује бука. Само испитивање 

обухватга мерење буке, на основу прихваћене методологије испитивања буке и уз помоћ 

одговарајуће опреме и инструмената, као и анализу и упоређивање измерених величина  

са дозвољеним (прописаним) вредностима [12]. 

Ради процене штетности буке и планирања мера заштите у радној околини потребно је 

испитати ниво изложености запослених буци током радног дана. Поступак мерења нивоа 

буке и одређивање професионалне изложености буци на радном месту и у радној околини 

дат је у стандардима: 

 SRPS ISO 1999:2012 Акустика – одређивање изложености буци у радној околини и 

процена оштећења слуха изазваног буком; 

 SRPS EN ISO 9612:2012 Акустика – одређивање изложености буци у радној 

околини – инжењерска метода [2]. 
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Ниво дневне изложености буци (LА,ЕX,8h) на радном месту одређује се на основу 

вредности еквивалентног фреквенцијски пондерисаног нивоа буке и стварног времена 

изложености радника буци у току дана, по формули: 

𝑳𝑨,𝑬𝑿,𝟖𝐡 = 𝑳𝑨,𝑭,𝒆𝒒,𝑻𝒆 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠
𝑻𝒆

𝑻𝟎
  

(

1) 

где су: 

LA,F,eq,Te – еквивалентни А-фреквенцијски пондерисани ниво буке, 

Te – стварно време иложености радника буци у току дана, 

T0 – референтни временски интервал од 8 часова. 

Поступак испитивања буке у радној околини састоји се од: 

 Анализе излагања утицају буке на радним местима; 

 Мерење нивоа буке; 

 Израчунавања дневне изложености буци и 

 Оцене ризика од изложености буци тако да је: 

 за: LА,EX,8h <  80 dB(A) и LCpeak < 135 dB(C) – прихватљив ризик; 

 за: 85 dB(A) > LА,EX,8h ≥ 80 dB(A) или 137 dB(C) >  LCpeak ≥ 135 dB(C) – повећан 

ризик; 

 за: LА,EX,8h ≥ 85 dB(A) или LCpeak ≥ 137 dB(C) – недопуштен ризик [2]. 

Поред мерења и израчунавања потребних величина, и њиховог упоређивања са 

декларисаним вредностима, испитивање може да обухвати и презентовање 

фреквенцијског спектра буке и његову даљу обраду. Спектрална анализа буке може имати 

улогу у избору адекватних мера заштите, одговарајуће врсте и карактеристика. 

На основу резултата испитивања буке у радној средини и оцене ризика од 

изложености буци, могу се утврдити и спровести одговарајуће мере заштите, које би биле 

адекватне у датим околностима. Уколико се на месту пријема ради спречавања емисије 

буке, изложеност запослених буци не може смањити одговарајућим инжењерским мерама, 

примењује се локална изолација ради пригушења звука применом одговарајућих личних 

заштитних средстава и опреме за заштиту слуха. 

5. ИЗБОР ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ  БУЦИ 

Лична средства заштитне од буке имају задатак да смање ниво изложености буци 

испод прописаних вредности, а да истовремено омогуће пренос најважнијих говорних 

фреквенција, да што мање сметају раднику при обављању посла и да не изазивају 

нежељене ефекте у виду нелагодности, бола, свраба, алергеских и иритативних реакција. 

Деле се на: 

 Оклузиона – предвиђена за спољни ушни канал и  

 Оптурациона – која належу на предео главе око ува [8]. 

Само правилно одабрани и правилно коришћени штитници од изложености буци могу 

пружити потпуну заштиту слуха. Избор ових штитника састоји се у израчунавању А-

пондерисаног ниво звука испод њих, а на основу вредности параметара буке присутне на 

радном месту и пригушење звука које пружају ти штитници. Пригушење звука сваког 

штитника за слух произвођачи наводе у техничкој документацији тог личног заштитног 

средства [3]. 

Сходно одредбама Правилника о личној заштитној опреми (ЛЗО), штетна бука 

припада категорији III. ризика. Oва категорија обухвата ризике који могу изазвати смрт 

или озбиљно и трајно оштећење здравља. Између осталог, прописано је да „ЛЗО 
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пројектована за спречавање штетног дејства буке мора да пригуши буку до те мере да 

еквивалентни ниво буке којој је корисник изложен не прелази ни под каквим околностима 

дневне граничне вредности утврђене посебним прописом којим се уређује заштита 

запослених од ризика везаних за изложеност буци на послу. Сва ЛЗО мора да има ознаку 

која указује на ниво пригушења буке и вредност индекса заштите који пружа ЛЗО, а ако 

то није могуће, ознака се мора причврстити на амбалажу [13].“  

Дакле, произвођачи личне опреме за заштиту слуха су дужни да прикажу податке о 

степену акустичке заштите које опрема пружа, односно о степену пригушења буке. 

Методе одређивања степена пригушења буке личних заптитних средстава су бројни, а у 

европском простору, три су методе доминантно у употреби: SNR (Single Number Rating), 

H-M-L (High-Medium-Low) метода и метода октавних појаса (octave-band). 

Вредност SNR се одузима од измереног нивоа звука, C-фреквенцијски пондерисаног,  

да би се проценио ефективни А-фреквенцијски пондерисани ниво звука [14]. За 

еквивалентни ниво звука, израчунавање изложености буци, у dB(A), уз коришћење 

средства заштите са одређеним SNR се може приказати релациијом: 

𝑳𝑨,𝒆𝒒
, = 𝑳𝑪,𝒆𝒒 − 𝑺𝑵𝑹 

(

2) 

Међутим, приликом одређивања ефективне иложености буци, уз коришћење одређене 

личне заштитне опреме треба узети у обзир да се често не може постићи декларисана 

зашитита. Тако британска агенција за безбедност и здравље на раду (HSE) препоручује да 

се услед „реалних фактора“ вредност SNR смањи за 4 dB. 

Друге две методе узимају у обзир декларисане вредности пригушења буком на 

различитим фреквенцијама. Израчунавање ефективне вредности буке H-M-L методом 

подразумева коришћење једначина које узимају у обзир податке о пригушењу буке на 

ниским, средњим и високим фреквенцијама, а метода октавних појаса на појединим 

октавама (са централним фреквенцијама на 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Hz), 

са приказом стандардне девијације. На слици 2. приказани су потребни подаци за 

израчунавање ефективне изложености буке за одређено лично средство за заштиту од 

буке, произвођача 3М. 

 

 

 

Слика 2 -  Спецификација чепића за личну заштиту слуха E-A-R Classic 

Међутим, треба напоменути да често постоји разлика између претпостављене 

ефикасности штитника за слух која проистиче из њихове употребе на основу вредности 

смањења звука приказаних у техничкој спецификацији произвођача и ефикасности 

заштите која се јавља у стварним условима. Разлог томе лежи у чињеници да се тестови 

који се спроводе за утврђивање смањење звука штитника за слух изводе у строго 

контролисаним лабораторијским условима, обично од стране групе обучених испитаника, 

на потпуно новим узорцима ових штитника. Међутим, употреба штитника за слух у 
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стварним условима често се разликује од лабораторијских. Примера ради, запослени често 

не обраћају дужну пажњу на правилно постављање штитника за слух, што се најчешће 

односи на чепиће за уши. Такође, користе старе, истрошене штитнике за слух, чија је 

ефикасност ограничена [3]. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Правилан избор личне опреме за заштиту од слуха је од суштинског значаја за 

стварање акустички прихватљивих услова рада запослених. Како је у питању мерљив 

параметар, испитивања буке у радној околини, коришћењем одговарајућих мерних 

инструмената, методологија испитивања и израчунавања и презентовања резултата, 

представљају основ за оптималан избор ове врсте средстава  и опреме за личну заштиту на 

раду. 

Укључивање у резултате испитивања података о фреквенцијском спектру буке (што 

зависи и од инструментације која се користи) пружа додатне информације, којим се избор 

личне заптитне опреме може учинити још ефикаснијим. Нпр. у случају буке која има 

изражене нивое звука на одређеним фреквентним опсезима, оправдано је бирати заштитно 

средство које управо на тим фреквенцијама има већи степен пригушења.  

Поред заштитне функције, ова врста личне заштитне опреме може изазвати неповољне 

пратеће ефекте попут стварања нелагодности, отежавања комуникације и др. Стога, 

оптималан избор подразумева да лично заштитно средство треба да пригуши ниво буке на 

пријему на безбедан ниво, али да истовремено то пригушење не учини неоправдано 

великим. У свим корацима избора личне заштитне опреме од излагања буци, испитивања 

услова радне околине представљају незаменљив и темељни извор информација, 
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