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ПРОЦЕНА АСПЕКАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

У ГРАФИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  
Петра Балабан1 Срђан Станојковић2 Јелена Божовић 3 

Резиме: У раду је у процесу скрининга манифестација елемента производње графичког облика, примењена  

квалитативна и квантитативна методологија. Прва се огледа у коришћењу адекватне литературе ради стицања 

теоријске основе за реализацију тока истраживања. Емпиријско истраживање спроведено је међу графичким 

организацијама које користе офсет технологију, као примарни начин умножавања. Обзиром да добра управљачка 

пракса (водећих светских организација) показује да се штетни утицаји производних организација на животну 

средину могу смањити уколико предузеће имплементира Менаџмент животне средине, наведене методологије су се 

држале смерница које наведени МС практикује. Најпре је акценат стављен на процедуре планирања и аспекте 

животне средине, као значајне елементе управљања ЕМС у процесу смањења утицаја организације на околину. У 

другом делу рада, у фокусу је основна функција OH&S система, тј. обезбеђивање оквира за управљање OH&S 

ризицима и приликама. Тиме је приказана његова сврха да предупреди и спречи, повреде на раду или нарушавање 

здравља запослених. Обзиром на умреженост производних процеса организације јасна је комплементарност и 
неопходност заједничке имплементације наведених менаџмент система.  

Кључне речи: Процена аспеката животне средине, управљање ризицима, графичка организација, ЕМС и OH&S 

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL ASPECTS IN A GRAPHIC 

ORGANIZATION  

Abstract: Qualitative and quantitative methodology is applied in this work. The first is reflected in the use of 

adequate literature in order to acquire a theoretical basis for the realization of the course of research. Empirical 

research was conducted among graphic organizations that use offset technology, as primary method of 

reproduction. Considering that good management practice (of the world's leading organizations) shows that the 

harmful effects of production organizations on the environment can be reduced if the company implements 

Environmental Management, these methodologies followed the guidelines practiced by this MS. First, the 

emphasis is placed on planning procedures and environmental aspects, as important elements of EMS 

management in the process of reducing the organization's impact on the environment. In the second part of the 

paper, the focus is on the basic function of the OH&S system, ie. providing a framework for managing OH&S 

risks and opportunities. This shows its purpose to warn and prevent injuries at work or damage to the health of 

employees. Considering that the production processes of the organization, are networked, the complementarity 

and necessity of joint implementation of these management systems is clear.  

Key words: Environmental aspects assessment, risk management, graphic organization, EMS and OH&S  

1. УВОД   

„Данас не представља проблем шта треба чинити да би се очувале животна и радна 

средина, већ како то радити“ [1]. 

Менаџмент животне средине (ЕМS, Environmental management systems) обухвата 

интеракцију савременог друштва са животном средином и утицај на њу [2]. 

Менаџмент радне средине (OH&S, Интегрисани Менаџмент Систем) обухвата 

итеракцију човека (запосленог) са радном средином [3]. 

Иновативни менаџмент приступ, на бази процесне природе QMS и ISO 9001:2015 

као базе, имплементира наведене MS (менаџмент сyстем) у IMS (Интегрисани 

Менаџмент Систем). Следи имплементација IMS у MS радне организације, чиме се 
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стварају услови за правилно управљање животном и радном средином графичке 

организације.  

Предмет истраживања стручног рада јесте препознавање аспеката евентуалног 

загађења и идентификовање опасности по здравље животне средине и безбедности на 

раду радне средине у графичким организацијама (штампаријама). Циљ истраживања је 

еваулација загађености и нивоа утицаја на животну и радну средину. Резултат 

истраживањa је дефинисање мера (на основу резултата истраживања) за смањење, 

елиминисање тј. управљање спорним параметрима или ситуацијама које утичу на радну 

и животну средину, а потичу од штампарија које користе технологије офсет штампе. 

Истраживање је смештено у две целине:  

• Идентификацију аспеката унутар графичке организације, процену њихових 

утицаја, те вредновање њиховог значаја, на животну средину (на бази ЕМС),  

• Идентификацију опасности, оцену и управљање ризиком безбедности на раду 

(у оквиру OH&S и Кини (Kinney) методе). 

Информације су прикупљане, анкетирањем менаџмента и процесних инжењера 

графичких организација упитницима, конципираним према сличним истраживачким 

радовима, наведеним у прегледу литературе [1]. Добијено је и обрађено преко 946 

података на бази којих су утврђени: ранг и ниво значајности аспеката, процењен је 

њихов утицај и предложене су мере за њихово елиминисање или управљање ризицима. 

Кини методом је процењен и вреднован ризик услед појаве утрђених OH&S опасности 

и предложене су мере за њихово спречавање, отклањање или смањење [1,4]. 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ АСПЕКАТА ГРАФИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

У Србији је у 2019. години регистровано као активно преко 600 графичких 

организација (штампарија) за израду различитих графичких облика: књига, часописа, 

кутија, врећа итд. Наведена цифра заправо представља број локација које су 

потенцијални извори загађења. Графичке организације поседују и примењују  

различите технологије при штампи графичких производа, али је најзаступљенија офсет 

технологија штампања тзв. индиректни начин штампе. Штампа офсет технологијом 

заступљена је са 80% међу штампаријама и најодговорнија је за евентуална загађења 

радног места и околине (због коришћења органских једињења –VOC (Volatile organic 

compaund), те је с тога и одабрана у овом испитивању. Пројектовање наведеног ИМС 

графичке организације подразумева схватање односа у самој организацији на релацији: 

организација – производи организације – процеси који су призишли из њих, а утичу на 

животниу средину. 

2.1. Аспекти животне средине  

Аспекти животне средине су елементи процеса који учествују у узајамном односу са 

животном средином (позитивно или негативно). Утицај на животну средину сагледа се 

као: потрошња и поновно коришћење ресурса, активности испуштања у земљу, емисије 

у ваздух, изливање у воду (из процеса или производа), стварање буке и радијације, 

нарушавање рељефа наслеђа итд. Аспекти су “узрок”, утицај је “ефекат тј. последица”. 

Активности везане за аспекте животне средине у оквиру ЕМС и припадајућег стандарда 

груписане су у пет процесних корака (слика 1). 

1. Први процесни корак - Захтеви стандарда ISO 14001:2015, успостављање и 

примена процедура за: идентификацију аспеката животне средине којима се може 

управљати и утврђивање аспеката који имају (или могу имати) значајне утицаје на 

животну средину. 
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2. Други процесни корак - Избор категорија активности производа и услуга у 

штампаријама које користе офсет штампу: активности које могу бити корисне или 

штетне по организацију (опeрације, поступци, технологије, транспорт); производи 

(папир, картон, лепенка, лепило, алуминијумске штампарске форме-плоче, процесне 

хемикалије итд.); енергенти, опасне материје (хемијска средства за чишћење и 

одржавање производних система и уређаја, уља и мазива, графичке боје, лепила, 

прашине и испарења); графички производи, инфраструктура и опрема, излази (чврст 

отпад, емисије, изливања, макулатура, стара амбалажа). 

3. Трећи процесни корак - Идентификација аспеката животне средине у 

штампарији: штетне или корисне активности (опeрације, поступци, технологије, 

транспорт); графичке сировине и полупроизводи (папири, картони, средства за њихову 

ламинацију и ослојавање итд); енергенти (електрична енергија, топлотна енергија, 

компресори); опасне материје (хемијска средства за чишћење и одржавање 

производних система и уређаја (Ц1, Ц13, Ц15); средства за влажење штампарске форме 

(П41, П43, П56); нафта, гас, уља и мазива, графичке боје, уља и мазива, лепила, 

прашине и испарења, средства за развијањe и фиксирање лика итд.; графички 

производи (блокови, брошуре, књиге у тврдом или меком повезу, омоти кесе, вреће, 

кутије, свеске, убруси, марамице итд.); инфраструктура и опрема (одељења за 

припрему, штампу и дораду графичких производа са припадајућим уређајима и 

апаратима, системи за вентилацију, грејање или хлађене итд.); излази (макулатура, 

туљци и ПВЦ отпад, испарења из технолошких процеса, изливања при одржавању 

машина и уређаја, нус појаве транспорта); услуге (које организација чини 

коминтентима); ванредне ситуације које се могу десити у графичкој организацији 

обзиром на врсту делатности. 

4. Четврти процесни корак–Дефинисање директног утицајa аспеката на животну 

средину у офсет штампарији: практично, свим аспектима из „трећег корака“ додати су 

описни атрибути обележени бројевима и тиме је задата „вредност утицају“ која може да 

се мери, што методи даје на веродостојности; за сваки аспект животне средине 

„прилагођеним обрасцем“ дефинише се његов конкретан утицај, кроз опис промена 

које он изазива на животну средину и он се нумерише бројем тј. промене се 

обележавају бројевима из формиране легенде од 1 до 22 (пример: 1. загађене биосфере, 

2. загађење воде, 3.утицај на климу и пејсаж итд.) и прикључују се (описујући) уз 

дефинисане утицаје аспеката. 

5. Пети процесни корак - Вредновање значајних аспеката животне средине 

штампарија са офсет штампом, МХ методом [1]: метода садржи 40 критеријума 

сврстаних у 8 група (Од К1-К8); након утврђивања оцене за сваки критеријум из 

анкетираних штампарија (средњом аритметичком вредношћу за сваки аспект), утврђује 

се ниво значаја аспеката и њихов утицај на животну средину коришћењем формуле 1 и 

матрице (табела 1.); ниво значајности аспекта се прорачунава датом формулом, што је 

основа за предлагање мера које треба предузети за елиминисање или управљање 

ризицима [1,2,4]. 

Формула за утврђивање нивоа значаја аспекта је урађена према [1,4,6] и 

модификована од стране аутора:  

Z=V·P          (1) 

V=K2 

P=K1+K3+K4+K5+K6+K7+K8 

Z-ниво значајности, представља производ оцењене вероватноће и учесталости  

догађаја 

V-учесталост догађаја 
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P-тежина, интензитет последица 

K2-вероватноћа и учесталост појаве 

 

Табела 1. Матрица МХ методе за утврђивање нивоа значаја аспеката и њихов утицај на животну средину као и 

врсте мера за управљање аспектима[1,4] (модификовано од стране аутора) 

Ранг 

Ниво 

значајности 

аспекта и 

утицаја  

Оцена Мере које треба предузети 

I 
Аспект/утицај 

без значаја 
7-14 

Прихватљив аспект или 

утицај не предузимати 

додатне мере 

II 
Мала значајност 

аспекта/утицаја 
15-30 

Опрез, решити га кроз 

редовне процедуре 

III 
Значајан 

аспект/утицај 
31-70 

Потребне мере за 

управљање утицајима, 

праћење и извештавање 

IV 
Врло значајан 

аспект/утицај 
71-115 

Брзо провођење мера 

побољшања у процесу или 

на производу 

V 
Критичан 

аспект/утицај 
116-175 

Зауставити 

процес/активност!Промене 

процеса или производа! 

 

Вредновањем значаја аспеката животне средине у графичким организацијама које 

као технику штампе користе офсет технологију добијена је вредност: ниво значајности 

је 95. Упоређивањем коначне оцене са матрицом МХ модела дошло се до закључка да 

ниво општег аспекта спада у ранг четврте групе тј. врло значајан аспект/утицај. Држећи 

се исте референтне матрице предложена мера гласи: потребно је брзо провођење мера 

побољшања у процесу и производу” [1,5,6]. 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ, ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

ГРАФИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

OH&S систем кроз своју сврху обезбеђује оквир за управљање OH&S ризицима и 

приликама. Тиме се постижу циљ и предвиђени исходи OH&S система менаџмента: 

спречавање повреда на раду и нарушавања здравља радника као и пружање безбедних и 

здравих радних места. Организација може да реализује предвиђени циљ елиминацијом 

опасности и смањивањем OH&S ризика на минималну могућу меру, што се постиже 

применим ефективних и заштитних мера превенције. На тај  начин организација 

побољшава своје OH&S перформансе, лакше испуњава законске и друге захтеве [1,3,4]. 

С тога организација мора да: 

 Идентификује опасности, 

 Процени ризик, 

 Остварује предвиђени исход свог OH&S стема менаџмента (тј. управља 

ризиком). 

При акумулирању информација о овој области посебна пажња се усмерава на: 

 нормалне радне операције, 

 абнормалне радне операције, 

 случајеве нужних операција, 

 потенцијалне случајеве хитног реаговања у ванредним операцијама. 

Наведеним активностима графичка организација може да резултате акта о процени 

ризика (који је у писменој форми), директно укључи у OH&S систем менаџмента [3]. 
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Слика 1. Интегрисани ток процеса идентификације аспеката животне средине и опасности на раду 

[1,4].(модификовано од стране аутора) 

3.1. Активности идентификације, процене ризика и управљање ризиком 

Ове активности се разликују у свакој организацији у односу на њене специфичности: 

на величину, делатност технологију итд. Реализују се кроз четири специфична 

процесна корака. 
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1. Први процесни корак - Захтеви стандарда SRPS ISO 45001:2018, јесте 

успостављање и примена процедура за: идентификацију опасности, оцењивање 

ризика и примену неопходног управљања, тј. реализацију предвиђени исхода OH&S. 

Наведене захтеве мора да обезбеди највише руководство, исказујући лидерство и 

посвећеност у односу на OH&S систем менаџмента. Процедуре морају садржати: 

рутинске активности; активности целокупног особља; људске навике; способности и 

особине запослених; идентификоване опасности лоциране ван радног места (које 

могу утицати на здравље и безбедност радног места); опасности које су настале у 

околини. При дефинисању управљања контролним мерама препорука је држати се 

предложене хијерархује за снижавање ризика. 

Графичка организација мора да обезбеди релевантну методологију и имплеметира је 

кроз OH&S систем менаџмента [1,2,4]. 

2. Други процесни корак – Идентификовање опасности по здравље и безбедност на 

раду у штампаријама које користе офсет штампу. Други процесни корак подразумева 

прикупљање информација о радној средини и подељен је у четири целине: опис 

технолошког радног места, активности снимања организације рада, препознавање и 

утврђивање опасности и штетности на радном месту, одабир критеријума и 

идентификација опасности и штетности на радном месту и радној средини. 

1. Опис технолошког радног процеса и средстава за рад. Ради се на прикупљању 

информација у „затеченој радној ситуацији“ које се систематизују у специфичне групе: 

 Објекти који се користе као радни и помоћни простор, 

 Опрема (машине и уређаји) који се користе у технолошком процесу одељења за 

припрему (рачунари, штампачи, скенери итд), одељења штампе (штампарске офсет 

машине), одељење дораде (машине за сечење папира, повезивање итд), 

 Улазне сировине и репроматеријал папир, картон лепенка, фолије, алуминијумске 

плоче, лепкови, разне хемикалије, графичке боје, офсетне гуме, итд., 

 Средства и опрема за лични заштиту (радна одела, обуча, мантили, кациге рукавице 

итд. 

2. Активности „снимања“ организације рада. Овом активношћу стиче се увид у 

комплетну структуру графичког предузећа, његову организацију рада и 

систематизацију радних места. Након „увида“ неопходно је извршити проверу 

прописане и „утврђене“ организације рада.   

„Снимак“ организације рада мора да садржи: 

 Тачне називе, послове и локације радних места за специфичне послове тј. за процесе 

припреме (цртање, копирање, дизајнирање итд), за процесе офсет штампе (типове 

машина са њиховим техничким спецификацијама), за процес графичке дораде 

(захвате и операције за финализацију графичког облика), 

 Адекватне услове рада, 

 Број запослених на описаним радним местима и одељењима.   

 За сваки аспект, вршена су мерења 30 дана, три пута дневно у различитим 

временским интервалима. 

3. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту. Ова 

целина подразумева скуп активности које имају за циљ „генерисање података“ о 

опасности и штетности на радном месту. Информације се добијају из документације, 

посматрањем процеса или од учесника у радном процесу. Прикупљени подаци се 

разврставају и групишу по сродним карактеристикама, као опасности и штетности.  

У зависности од њихове  врсте и природе, опасности и штетности групишемо као: 

 Опасности - су механичке или као карактеристике радног места или од електричне 

енергије, 
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 Штетности- се могу груписати као процес рада, психофизички напори као опасност, 

неадекватна организација рада или остале штетности. 

4. Идентификација опасности и штетности на радном месту и радној средини. 
После приказаних активности (1., 2., 3.) приступило се изради табеле као алата за 

идентификацију опасности и штетности на радном месту и радној средини. 

Идентификација се ради за сваки сектор и одељење. Прикупљени подаци се користе и 

за реализацију Кини методе. У наведеним активностима неопходно је учешће 

руководилаца и лидера предузећа [1,3,5]. 

3.2 Процена ризика Кини (Kinney) методом 

Ова метода се најчешће примењује за процену и вредновање ризика. Базира се на 

разматрању и упоређивању односа (рагирања) следећих појава:  

 Вероватнће могућег догађаја (V), 

 Последице – тежина повреда или обољења (P), 

 Учесталости –време излагања опасностима или штетностима (U). 

Формула за процену нивоа ризика на радном месту и радној средини [1] (модификовано 

од стране аутора): 

R=V· P ·U         (2) 

R-ниво ризика, представља производ оцењене вероватноће последица и учесталости 

V-Вероватноћа могућег догађаја 

P-Последице – тежина повреде или обољења 

U-Учесталост-време излагања штетностима или опасностима 

Након прорачуна средњих аритметичких вредности (добијених вредности са 

испитиваних локација графичких организација које користе офсет технологију) 

формулом Кини методе прорачунава се ниво очекиваног ризика [1,4,6]. Основ за 

рангирање ризика јесу предходно прикупљени подаци (подпоглавље 3.1), 

имплементирани са Кини табелом критеријума за рангирање. При рангирању се 

држимо референци за оцену ризика. После  идентификације опасности и формирања 

записа о њима приступа се рангирању критеријума (табела 2).  

Просечне збирне вредности критеријума (анкетираних графичких организација) 

упоређују се са референтном табелом за рангирање ризика Кини методе (табела2) [1,4]. 

Табела 2: Референтна Кини (Kinney) табела за рангирање ризика [1,4] 

(модификовано од стране аутора) 

 

РЕФЕРЕНТНА КИНИ ТАБЕЛА ЗА РАНГИРАЊЕ РИЗИКА 

Ранг Ниво ризика Оцена Мере које треба предузети 

I Прихватљив P≤20 Не предузимати додатне мере 

II Мали 20<P≤70 Потребан опрез, решити га кроз редовне процедуре 

III Умерени 70<P≤200 Потребне мере, морају се утврдити одговорности 

IV Високи 200<P≤400 
Потребна брза реакција лидера и руководилаца, 

захтевати побољшања од првог претпостављеног 

V Екстреман ризик P˃ 400 
Зауставити процес/активност! Потребна моментална 

реакција највишег руководства 

 

Добијене вредности рангирања су параметер за израду аката о процени ризика, након 

чега се утврђују мере за спречавање или смањење опасности и штетности. Приоритете 

у спровођењу мера утврђује акт о процени ризика усклађен са актуелним захтевима 

закона, прописа, одговарајућег стандарда. 
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3.2. Критеријуми за предузимање мера за отклањање или смањење ризика у офсет 

штампаријама 

Срж наведених активности у графичким организацијама које примењују офсет 
технологију штампе, јесте очување здравља и безбедности на раду. При контроли или 
управљању ризицима мора се пошовати одређена „хијерархија“ мера и критеријума 
следећим  редоследом: елиминација, замена, инжењерска контрола, административно 
управљање и средства личне заштите. 

Елиминација. Ова мера представља најбољи начин превенције тј. спречавања 
појаве опасности на радном месту. Елиминисање опасности углавном укључује и 
редизајнирање радног места или процеса. Елиминисањем опасности елиминишемо и 
ризик од ње. 

Замена.Замена је пожељна мера контроле ризика јер смањује ниво озбиљности 
опасности. Прагматична мера чијом применомс се поставља „зид“ између запосленог и 
опасности. 

Инжењерска контрола. Ова мера мења или утиче на начин на који опасност и 
запослени долазе у контакт тј. прави баријеру међу њима али не мења фундаменталне 
промене у природи опасности. У малим фирма се теже спроводи. 

Административно управљање.  Односи се на начин којим се управља ризицима 
применом процедура базираних на закону, прописима, уредбама. Подразумева 
укључивање свих запослених и њихово знање. 

Средства личне заштите. Овај начин заштите подразумева контролу и управљање 
ризиком, коришћењем одређеног типа опреме чија је сврха „стварање препреке“ између 
опасности и запосленог. 

Природа и врста опасности радног места дефинишу која ће се од наведених мера 
применити у управљању ризиком. [4,6,7]. 

4. РЕЗУЛТАТИ  ВРЕДНОВАЊА ЗНАЧАЈА АСПЕКАТА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

У ШТАМПАРИЈАМА ОФСЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Вредновање значаја аспеката подразумева приступ процене ризика при чему је 

дефинисана вероватноћа, процењене су последице и учесталост самог аспекта. 

Примењана је МХ-метода при чему се сагледавањем критеријума методе за вредновање 

значаја аспеката дошло до резултата: : К1-4, К2-5, К3-4, К4-2, К5-3, К6-2, К7-2, К8-2. 

Применом одговарајуће формуле (1) добијена је вредност нивоа значајности: 95. 

Упоређивање добијене вредности са референтним вредностима методе (табела 1), 

дошло се до закључка да праћени збирни аспект спада у групу четри тј. врло значајан 

аспект/утицај. 

Активности идентификовања опасности по здравље и безбедност у штампаријама 

са офсет технологијом Кини методом, резултирале су следеће збирне величине: 

 Измерене и обрачунате опасности су вредноване општим збиром 25,50; 

 Измерене и обрачунате штетности су приказале величину 171,20; 

 Измерен индекс ризика износи 196,70; 

 Посебна пажња је указана на хемијске штетности чији је идекс ризика 36,00. 

Мерења су вршена 30 дана за сваки аспект, три пута на дан: пре почетка рада, око 

средине радног времена и на крају радног времена. Резултати су бележени, 

синтетисани и збрајани према карактеру и важности, а добијене вредности су 

прилагођене начину вредновања примењеним методама. Коришћени су уређаји као 

што су: “Hygrostats HST” за мерење влаге, температуре и честица прашине. Пример: 

дефинисање вероватноће појаве прашине у погонима офсет штампе: 

- мерења у 7 часова.просечна вредност је 0,50 

- мерења у 11 часова просечна вредност је 6,00 
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- мерења у 15 часова просечна  вредност је 12,00 

Добијена средња вредност вероватноће појаве прашине је вредност: 6,16 за 

штампарије офсет штампе. 

5. ЗАКЉУЧАК 

У Србији је у 2019. години било активно око 500 графичких организација 

(штампарија) које користе офсет технологију штампе. Локације ових штампарија 

представљају потенцијалне изворе загађења животне и радне средине. Представљени 

рад је резултат активности које треба да прикажу и евентуално упозоре на постојеће 

стање животне и радне средине, како би се предузеле адекватне мере у циљу 

управљања опасношћу  ризицима у овој грани привреде. Истраживање је рађено кроз 

примену процедуре планирања где је кроз законске и друге процесе спроведено 

дефинисање: аспеката животне средине, опасности по здравље и безбедност животне 

средине, одређене су методе и начини вредновања истих. Предложене су и мере за 

њихово смањење или елиминисање.  

Вредновањем значаја аспеката животне средине, добијена је збирна вредност нивоа 

значајности за штампарије са офсет штампом: 95. Ова вредност према референтној 

скали описане методе, сврстава ниво значајности мерених аспеката у IV групу и 

дефинише га као: врло значајан аспект/утицај. По истој методи предложене мере гласе: 

потребно је брзо спровођење мера побољшања у процесу - у овом случају: потребна су 

побољшања у процесу офсет штампе. 

Код идентификовања опасности по здравље и безбедности на раду, применом Кини 

методе, прорачуната коначна вредност јесте: 196,70. Ова вредност сврстава офсет 

штампарије у III ранг: организације са умереним нивоом ризика.“Киннy” метода 

препоручије  следеће мере: потребно је предузети мере за утврђивање одговорности (у 

вези дефинисаног нивоа ризика у штампаријама офсет технологије). Посебна пажња у 

оквиру овог дела испитивање треба бити усмерена на решавање: хемијске штетности 

где је измерен ниво ризика 36,00. 

Ради добијања целисходног и целовитоg резултата у очувању животне и радне 

средине неопходно је да предложене мере буду спроведене у: 

 штампаријама које користе офсет технологију штампе (не само на узоркованим), 

 код произвођача штампарских система, 

 код произвођача сировина за графичку индустрију, 

 код организација које се баве третманом отпада из графичке индустрије. 
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