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ЕКСПЛОЗИВНЕ АТМОСФЕРЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

И ПОСЛОВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
Саша Спаић1  

Резиме: У програму за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и 

послова одговорног лица, између осталог, налази се Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав 

рад услед ризика од експлозивних атмосфера. Рад представља сажет приказ Уредбе, са додатим 

теоретским појашњењима, у циљу лакшег савладавања градива. Наиме, програм обухвата градиво из 

већег броја области (права, медицине, биологије, физике, хемије, машинства, грађевине, електротехнике, 

пољопривреде, шумарства), а немогуће је имати предзнање из свих ових области, у једнакој мери. 

Кључне речи: експлозивна атмосфера, опасан простор, документ о заштити од експлозија 

EXPLOSIVE ATMOSPHERES IN THE PROFESSIONAL EXAM 

PROGRAM FOR PERFORMING JOBS OF THE SAFETY AND 

HEALTH AT WORK AND JOBS OF RESPONSIBLE PERSON 

Abstract: The program for taking the professional exam for performing jobs of the safety and health at work and 

jobs of the responsible person, among other things, includes the Decree on preventive measures for safe and 

healthy work due to the risk of explosive atmospheres. The paper presents a summary of the Regulation, with 

added theoretical explanations, in order to facilitate mastering the material. Namely, the training program 

contains materials from a number of areas (law, medicine, biology, physics, chemistry, mechanical engineering, 

civil engineering, electrical engineering, agriculture, forestry), and it is impossible to have previous knowledge 

in all these areas in the same measure. 
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1. УВОД 

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од 

експлозивних атмосфера [1], прописује минималне захтеве у погледу БЗНР запослених, 

које послодавац треба да испуни услед ризика од експлозивних атмосфера. 

Експлозивна атмосфера (ЕА), је смеша ваздуха и запаљиве материје у облику гасова, 

паре, магле или прашине, под атмосферским условима, у којој се након паљења, 

сагоревање шири на целу несагорелу смешу. 

Експлозија представља брзо ослобађање енергије и повећање притиска када се 

предмешани пламен шири у затвореном простору. Дефлаграција је сагоревање гаса или 

експлозивног материјала брзином мањом од брзине звука (340 m/s). Узрокована је 

преносом топлоте. Пожари су углавном дефлаграције. Детонација представља 

сагоревање гаса или експлозивног материјала брзинама већим од брзине звука (340 

m/s), при чему настаје ударни талас који се шири испред пламена, изазивајући 

компресију гаса на који наилази, грејући га и палећи. Већа је вероватноћа детонације 

неког гаса у кисеонику него у ваздуху [2]. 

Доња граница запаљивости (експлозивности) гасне смеше – Lean flammability limit: 

Најнижи садржај запаљивог гаса у смеши са ваздухом, кисеоником или неким другим 

оксидатором, при којем је могуће горење (експлозија) смеше. Горња граница 

запаљивости (експлозивности) гасне смеше – Upper flammability limit: Највећи садржај 
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запаљивог гаса у смеши са ваздухом, кисеоником или неким другим оксидатором, при 

којем је још увек могуће горење (експлозија) смеше. Интервал запаљивости 

(експлозивности) гасне смеше је интервал између доње и горње границе запаљивости 

(експлозивности) гасне смеше. Безопасно подручје је подручје испод доње и изнад 

горње границе запаљивости (експлозивности) гасне смеше [2]. 

Интервал запаљивости (експлозивности) разликује се од гаса до гаса. Што је овај 

интервал шири то је гас опаснији у погледу пожара (експлозија), нпр. ацетилен и 

водоник. Границе запаљивости (експлозивности) се обично изражавају у запреминским 

процентима (vol %) посматраног гаса у оксидатору (кисеоник, ваздух, ...), на 

нормалним условима. Уколико гасна смеша садржи управо толико запаљивог гаса и 

оксидатора да долази до потпуног сагоревања назива се стехиометријска смеша. Значи, 

ниједан реактант није присутан у вишку. Уколико нека гасна смеша има склоност да 

експлодира, најјача експлозија ће се се десити при стехиометријском саставу [2]. 

2. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА 

Послодавац је дужан да примени превентивне мере по следећем низу опадајућег 

приоритета: превенција настанка ЕА, избегавање паљења истих (избегавањем 

присуства извора паљења), ублажавање штетних ефеката експлозије [1]. Најчешће се 

као извори паљења јављају: загрејана тела (метали, електрични проводници, ...); 

искре/варнице (ударом метала о метал, камена о камен, метала о камен, приликом 

варења или горења, услед статичког електрицитета); пламен и топлотне манифестације 

других видова енергије [2]. 

Послодавац је дужан да изврши процену ризика по БЗНР запослених услед 

присуства ЕА, узимајући у обзир: вероватноћу њиховог настанка, вероватноћу 

присуства извора паљења, интеракцију са присутним инсталацијама и материјама, као и 

тежину могућих последица. Дужан је, такође, да обезбеди праћење стања (мерење 

концентрације) [1]. 

Послодавац класификује простор у одговарајуће зоне, обезбеђује примену 

превентивних мера (детаљно наведене у Уредби [1]) и обележавање простора (ознаком 

за БЗНР у простору у коме се могу појавити ЕА, Слика 1). Када више послодаваца 

користи исти радни простор сваки је одговоран за своја радна места, а начин 

координације је утврђен документом о заштити од експлозија. Документ о заштити од 

експлозија (ДОЗЕ) може да буде прилог акта о процени ризика. У ДОЗЕ се наводи да је 

ризик од експлозије утврђен и процењен, да је простор класификован у одговарајуће 

зоне, да су превентивне мере утврђене и да се спроводе, да су сва радна места, опрема и 

заштитни системи у складу са важећим захтевима БЗНР, а претходно се све наведено 

реализује. ДОЗЕ се ажурира када се промени неки од фактора који могу да утичу на 

БЗНР услед присуства ЕА [1]. 
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Слика 1 - БЗНР ознака за просторе у којима се могу појавити ЕА [1] 

 

Опасан простор у смислу Уредбе [1], је простор у коме се ЕА могу појавити у 

количинама које захтевају посебну пажњу са аспекта БЗНР. Он се по учесталости 

појављивања и трајању присуства ЕА класификује у зоне: 

 простор у коме је ЕА у виду смеше ваздуха и запаљиве материје у облику гаса, 

паре или магле присутна: стално или дуго или често (Зона 0), повремено у току 

нормалног рада (Зона 1), неочекивано у току нормалног рада и кратко (Зона 2); 

 простор у коме је ЕА у виду смеше ваздуха и запаљиве материје у облику облака 

запаљиве прашине присутна: стално или дуго или често (Зона 20), повремено у 

току нормалног рада (Зона 21), неочекивано у току нормалног рада и кратко 

(Зона 22). 

Слојеви, наслаге и гомиле запаљиве прашине сматрају се извором који може 

формирати ЕА [1]. Поједине запаљиве материје које се у ваздуху налазе у облику 

прашине, могу под одређеним условима експлозивно сагоревати. У природне прашине 

спада космичка прашина, земаљска прашина неорганског и органског порекла. 

Природна прашина не представља у принципу опасност од експлозије, нити постоји 

вероватноћа да може настати смеша са ваздухом која би могла експлодирати. Техничке 

прашине настају углавном код прераде и обраде различитих чврстих материјала, као 

што је, на пример, резање дрвета, обрада дувана, обрада текстилних влакана, итд. 

Знатне количине прашине могу се појавити у ваздуху приликом производње разних 

прашкастих материјала, као што су цемент, гипс, брашно, млеко у праху, итд. Прашине 

малих димензија, односно димови настају сагоревањем различитих материјала или 

горива. Уколико је сагоревање непотпуно, овакве прашине ће садржавати сагориве 

честице и могу представљати велику опасност, нарочито у индустрији [2]. 

Експлозивност ових система зависи од многих фактора, као што су: величина 

честица, односно површина честица, влажност ваздуха и честица, садржај сагоривих 

материја у честицама, концентрација честица и температуре паљења чврстих 

диспергованих честица. У погледу опасности од експлозије прашина која се састоји од 

честица мањих димензија је увек експлозивнија и опаснија од прашине са већим 

честицама. Узрок овој појави треба тражити у чињеници да се са смањењем честица 

повећава површина, а самим тим повећава се и брзина реакције са кисеоником. Код 

експлозије прашине настаје притисак који ствара ударни талас велике снаге. Апсолутна 

величина притиска зависи од особина прашине и извора паљења. Промена притиска 

код експлозије прашина има специфичан ток и разликује се од промене притиска код 

експлозија гасних смеша. Након постизања притиска експлозије у првој фази 

експлозије (примарна експлозија) настаје читав низ накнадних експлозија које називамо 
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секундарним експлозијама. Секундарне експлозије настају услед тога што се ударни 

талас примарне експлозије креће брже од фронта пламена, тако да ударни талас подиже 

прах наталожен у околном простору, формира експлозивну прашину која се пали и 

експлодира. На тај начин експлозије прашина доводе до већих разарања него 

експлозије гасних смеша. У поређењу са експлозивним гасним смешама, по правилу, за 

паљење смеше прашине са ваздухом потребне су знатно више енергије. Ако се код 

гасова ради о енергијама реда величине μЈ, код прашина је у питању ред mЈ. Међутим, 

постоје фино уситњене врсте прашина чије су минималне енергије паљења истог реда 

величине или чак ниже него за гасове [2]. 

Послодавац је обавезан да оспособљава запослене за БЗНР и упозна их са свим 

врстама ризика услед ЕА. Послодавац, у складу са ДОЗЕ, обезбеђује инструкције у 

писаној форми, издаје дозволу за рад на радним местима са повећаним ризиком, и 

угроженим од ЕА, непосредно пре почетка обављања послова, посредством одговорног 

лица [1]. 

3. ОПРЕМА ЗА РАД И ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ 

Ако ДОЗЕ, а на основу процене ризика, није одредио другачије, опрема за рад и 

заштитни системи за рад у ЕА морају да буду изабрани у складу са групама и 

категоријама опреме наведним у Правилнику о опреми и заштитним системима 

намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама [3]. У Зонама 0 или 

20 користи се опрема категорије 1, Зонама 1 или 21 користи се опрема категорије 1 или 

2, а у Зонама 2 или 22 користи се опрема категорије 1, 2 или 3 [2], [3]. 

Правилник [3], није саставни део Правилника о програму и начину полагања 

стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова 

одговорног лица [4], али је за разумевање и правилну примену Уредбе [1] потребно 

извесно познавање Правилника [3], који ће из тог разлога у потребној мери бити 

приказан у наставку текста. 

Правилник [3], се примењује на опрему и заштитне системе намењене за употребу у 

потенцијално ЕА. Опрема јесу машине, апарати, стационарни или покретни уређаји, 

њихове управљачке компоненте и прибор, као и системи за детекцију и превенцију који 

су, одвојено или заједно, намењени за производњу, пренос, складиштење, мерење, 

управљање и претварање енергије и/или обраду материјала и који могу да проузрокују 

експлозију сопственим потенцијалним извором паљења. Заштитни системи јесу уређаји 

који нису компоненте опреме, а који су намењени за тренутно заустављање развоја 

експлозије и/или ограничавање опсега ефективног деловања експлозије и који се 

одвојено испоручују на тржишту ради употребе као самостални системи [3]. 

Опрема групе I јесте опрема намењена за употребу у подземним деловима рудника, 

као и у оним деловима површинских постројења таквих рудника, који могу да буду 

угрожени рудничким гасом и/или запаљивом прашином, и укључује опрему категорија 

М 1 (стално присутна угроженост) и М 2 (постоји могућност угрожености), од 

енглеског mining – рударство. Опрема групе II јесте опрема намењена за употребу на 

свим другим местима која могу да буду угрожена експлозивним атмосферама, и 

укључује опрему категорија 1 (ЕА присутна стално или дуго или често), 2 (ЕА присутна 

повремено) и 3 (ЕА се не очекује, а ако се појави траје кратко). Категорија опреме јесте 

класификација опреме, у свакој од група опреме. Опрема групе II, обележава се словом 

„G“ (које се односи на експлозивне атмосфере проузроковане гасовима, парама или 

маглицама, од енгл. gass - гас) и/или словом „D“ (које се односи на експлозивне 

атмосфере проузроковане прашином, од енгл. dust - прашина) [3]. 
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Техничка спецификација је документ у коме су утврђени технички захтеви које 

треба да испуни производ, у овом случају производ су опрема и заштитни системи за 

рад у ЕА. Оцењивање усаглашености јесте процес којим се утврђује да ли производ 

испуњава битне захтеве за здравље и безбедност из Правилника [3]. Тело за оцењивање 

усаглашености јесте тело које спроводи активности оцењивања усаглашености, 

укључујући еталонирање, испитивање, сертификацију и контролисање. Знак 

усаглашености јесте ознака коју произвођач ставља на производ и којим потврђује да је 

тај производ усаглашен са захтевима свих прописа којима је утврђена обавеза стављања 

тог знака. У Републици Србији примењује се српски знак усаглашености (Слика 2), а у 

Европској унији CE знак усаглашености (Слика 3). 

Производи могу да буду испоручени на тржишту и стављени у употребу само ако 

су, када су правилно инсталирани и одржавани и када се користе у складу са њиховом 

предвиђеном наменом, усаглашени са Правилником [3]. Произвођач и увозник 

обезбеђују, а дистрибутер проверава, да је сваки производ приликом испоруке на 

тржишту и/или стављања у употребу означен: 

 знаком усаглашености (Слике 2 и 3) и посебним знаком противексплозивне 

заштите (Слика 4);  

 бројем типа, партије, серијским бројем или другим податком који омогућава 

идентификацију производа или, у случајевима када такво означавање не 

допуштају димензије или карактеристике производа, подаци за идентификацију 

производа се наводе на његовој амбалажи или у документу који га прати;  

 подацима за идентификацију и контакт произвођача и, ако је примењиво, 

увозника, лако разумљивим крајњим корисницима и надлежним инспекторима. 

 

 

 

Слика 2 - Српски знак усаглашености [3] Слика 3 - CE знак усаглашености [3] 

 

 
Слика 4 - Знак противексплозивне заштите [3] 
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Декларацијом о усаглашености изјављује се да је утврђено да производ испуњава 

битне захтеве за БЗНР из Правилника [3]. Декларација о усаглашености сачињава се на 

српском језику, односно обезбеђује се да је преведена на српски језик, према ниже 

наведеном моделу који је одштампан уз Правилник [3] (није неопходно да у наслову 

буде наведен број декларације). Уколико се на производ примењује више прописа 

којима је утврђена обавеза сачињавања декларације о усаглашености, сачињава се 

јединствена декларација о усаглашености у складу са свим таквим прописима. 

Декларација о усаглашености (бр. XXXX)  

1. Модел производа/производ (производ, тип, серија или серијски број):  

2. Име и адреса произвођача и, ако је примењиво, његовог заступника:  

3. Ова декларација о усаглашености издаје се под искључивом одговорношћу 

произвођача.  

4. Предмет декларације о усаглашености (идентификација производа којом се 

омогућава следљивост; може бити укључена и слика производа, када је то потребно за 

идентификацију производа).  

5. Горе наведени предмет декларације о усаглашености усаглашен је са захтевима 

релевантних прописа:  

6. Ознаке релевантних примењених стандарда или других техничких 

спецификација на основу којих је декларисана усаглашеност:  

7. Када је примењиво, именовано/пријављено тело... (име, идентификациони број 

тела) спровело је... (идентификација поступка) и издало следећу исправу:  

8. Додатне информације:  

Потписано за и у име: 

(место и датум издавања): 

(име, функција) (потпис): 

Произвођач и увозник обезбеђују, а дистрибутер проверава, да сваки производ 

приликом испоруке на тржишту и/или стављања у употребу прати: копија декларације 

о усаглашености, упутства и безбедносне информације на српском језику која морају 

бити јасна, разумљива и недвосмислена, копија потврде о усаглашености (ако је 

усаглашеност оцењена од стране одговарајућег иностраног тела за оцењивање 

усаглашености). Произвођач сачињава техничку документација у складу са 

одговарајућим Прилозима 3 до 9 Правилника [3], у зависности од примењеног поступка 

оцењивања усаглашености (детаљи ових прилога нису битни за овај скраћени приказ).  

Произвођач чува декларацију о усаглашености заједно са прописаном техничком 

документацијом, најмање десет година након стављања производа на тржиште. 

Производи који су усаглашени са захтевима Правилника [3], испоручују се на 

тржишту и стављају у употребу слободно, без икаквих ограничења. 

Претпоставља се да производ који испуњава захтеве српских стандарда или 

њихових делова, којима су преузети одговарајући хармонизовани стандарди, односно 

њихови делови, чији се списак саставља и објављује као Списак српских стандарда из 

области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално 

експлозивним атмосферама [5], испуњава и битне захтеве за здравље и безбедност из 
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Прилога 2 Правилника [3], који су обухваћени тим стандардима, односно њиховим 

деловима.  

Правилник [3] је усклађен са: the ATEX 95 equipment directive 94/9/EC, Equipment 

and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, која је у 

међувремену замењена са: Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the 

Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating 

to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 

(ATEX 214). Циљ Директиве 94/9/EC је био да омогући слободну трговину опреме и 

заштитних система за рад у ЕА унутар ЕУ, уклањајући потребу појединачног тестирања 

и документовања од стране сваке земље чланице. Уредба [1] је усклађена са: the ATEX 

137 workplace directive 99/92/EC, Minimum requirements for improving the safety and 

health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres. Ова ATEX 

директива ЕУ има свој еквивалент у виду HAZLOC стандарда у Сједињеним 

Америчким Државама [6]. 

4. ЗАКЉУЧАК 

У складу са Уредбом о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика 

од експлозивних атмосфера [1], приказане су обавезе послодавца везано за: примену 

превентивних мера, процену ризика, праћење стања, класификацију опасних простора у 

одговарајуће зоне, израду документа о заштити од експлозија, оспособљавање 

запослених за БЗНР, инструкције у писаној форми, издавање дозволе за рад на радним 

местима са повећаним ризиком, опрему за рад и заштитне системе за рад. Правилник о 

опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним 

атмосферама [3], није саставни део програма стручног испита за обављање послова 

безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, али је за разумевање и 

правилну примену Уредбе [1] потребно извесно познавање Правилника [3]. Из тог 

разлога наведена је подела опреме на групе и категорије, а потом су обрађени појмови 

техничка спецификација, знак усаглашености, декларација о усаглашености. Уредба [1] 

је српски еквивалент европске ATEX 137 директиве, а Правилник [3] је еквивалент 

ATEX 214 директиве (бивша ATEX 95 директива). Основна структура овог рада је 

сачињена током трајања ванредног стања у Републици Србији услед епидемије заразне 

болести COVID-19 (16.03.-07.05.2020. године), као замена за живу реч предавања 

полазницима припремне наставе за потребе полагања стручног испита за обављање 

послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица. 
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