
 

 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ 

 

ДЕПАРТМАН ИНЖЕЊЕРСТВА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

МИНИСТАРСТВО РАДА 

И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНОСНИ 

ИНЖЕЊЕРИНГ 
 

 

ЗБОРНИК РАДОВА 

САВЕТОВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПАОНИК 

01.-05. фебруар, 2010. 
 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

ii 

 

 

 

Издавач: 

 

Висока техничка школа  

струковних студија  

у Новом Саду 

21000 Нови Сад 

Школска 1 

 

 

 

 

 

За издавача: 

 

др Божо Николић, директор Школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за штампу 

 

Наташа Субић 

Милан Манојловић 

 

 

 

Дизајн корица 

 

Милан Манојловић 

 

 

 

Штампа: 

 

Штампарија  

ВЕРЗАЛ  

Нови Сад 

 

 

 

Тираж: 

 

200 примерака 

 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДГОВОР 

 
 

Једнако присутан интерс на претходним Саветовањима и стално пове-

ћање броја пријављених радова нас охрабрује и појачава уверење да је ово што 
радимо добро и од ширег интереса. 

Пошто су теме из области заштите широке и односе се на радно место, 

радну околину, животну средину, пожар и друге ванредне ситуације, одлучили 
смо да се на овом саветовању прихвате и радови из свих ових области. 

У односу на претходна четири, ово јубиларно Саветовање је у знаку 

неколико значајних догађаја. Прво, Саветовање је испунило све услове да буде 
међународно, пошто је са пет европских универзитета и представника Уни-

верзитета из Србије и Високе школе формиран научни одбор и пријављено два-

наест радова из иностранства и преко 50 из земље. Даље, само месец дана по ус-

вајању, на Саветовању ће бити презентована четири Правилника из безбедности 
и здравља на раду и два Закона из пожара и ванредних ситуација. Ове Пра-

вилнике и Законе ће презентовати репрезентативни представници Министарства 

рада и социјалне политике и Министарства унутрашњих послова Републике Ср-
бије.  

Осим ове привилегије, Организатор ће са поносом представити скупу 

Темпус пројекат Европске заједнице из области безбедности и здравља на раду 

који је додељен Високој техничкој школи из Новог Сада као носиоцу. 
Дефинитивно Петим јубиларним међународним саветовањем смо успели 

озбиљно заинтересовати ширу јавност, чини ми се више него раније, што нам је 

био циљ.  
 

Председник  

Организационог  
одбора 

 

проф. др Божо Николић 
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ИЗАЗОВИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ  

И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 2010. ГОДИНИ 

Вера Божић-Трефалт.1, Симо Косић1 

simok@neobee.net 

РЕЗИМЕ 
Систем безбедности и здравља на раду, промовисан Директивом Савета 89/391/ЕЕС, 

од 12. јуна 1989. године, о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља 

радника на раду, подразумева увођење процене професионалних ризика на радним местима и 

у радној околини као кључног принципа превенције од повреда на раду и/или обољења у вези 
са радом, односно са циљем остваривања безбедног` и здравог радног места пре одређивања 

запосленог да обавља своје послове код послодавца. Такав приступ захтева увођење и 

примену интегрисаног и систематског решавању ове проблематике што подразумева потребу 

избора одређених смерница било у облику прописа или препорука. 

Кључне речи: професионални ризик, радно место, процена ризика, прописи. 

EVALUATION OF OCUPATIONAL RISK  

ASSESSMENT SYSTEM IN REPUBLIC OF SERBIA 

ABSTRACT 

Safety and Health and system, promoted by Council Directive 89/391/EEC of 12. june 

1989, on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of 

workers at work, consider introduction of ocupational risks at work places and work environ-

ment before employee start to work for the employer. Certain directives are introduced as 

legislation form, in the aim of systematic approach in considering that issues. 

Key words: ocupational risk, workplace, risk assessment. 

1. УВОД 

Примена превентивних мера за безбедан и здрав рад на радним местима и 
у радној околини, у складу са обавезама које проистичу из Закона о безбедности 
и здрављу на раду („Службени гласник РС‖, бр.101/05), подразумева остварива-
ње таквих услова којима се у највећој могућој мери отклањају штетности и опа-

                                                
1
 Република Србија, Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на 

раду, Београд, Теразије бр. 41. 
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сности на радним местима са циљем остваривања услова за пуно физичко, пси-
хичко и социјално благостање запослених. 

Логичан принцип процене ризика од могућих повреда на раду или бо-
лести у вези са радом (професионалних ризика), пре почетка рада на радном 
месту или пре почетка обављања одређених послова, промовисан међународном 
регулативом у овој области, а успостављен нашим Законом, уверава нас у оче-
кивања да, доследном применом тог принципа, можемо остварити циљ у доброј 
мери.  

Безбедност и здравље на раду, односно безбедна радна пракса има битну 
улогу у очувању људских ресурса који су извор снаге сваке организације. Чување 

људских ресурса је кључно за стварање додатне вредности и повећање продук-

тивности сваке организације зато је увек приоритет да се стално унапређује и по-
бољшава безбедност и здравље на раду, при чему се остварује да сваки запослени 

може да искаже своју индивидуалност и различите способности, и у којима ће му 

рад донети осећење статисфакције (добробит на раду).Организација треба да оси-
гура примену мера за безбедан и здрав рад тако да њена пословна политика и 

начин пословања доприноси безбедним радном условима и безбедној радној 

околини. 

У вези са проблематиком безбедности и здравља на раду запослених, ор-
ганизација треба нарочито да узме у обзир: 

- процену професионалних ризика, њихово смањење на најмању мо-

гућу меру односно смањење небезбедних/нездравих радних услова и 
њихово довођење у дозвољене границе, 

- вођење пословне политике и радне праксе којима се обезбеђује посло-

вање које не угрожава безбедност и здравље запослених, 

- усклађеност са националним закона, као и са међународним законима 
и прописима, 

- примена Конвенција МОР-а и Директива ЕУ, и др.  

Узимајући у обзир да остваривање безбедних и здравих радних услова у 
велкој мери утиче и на остваривање чистије производње, чиме се проактивно до-

приноси очувању животне средине, може се извести констатација да доследном 

применом мера којима се остварује безбедност и здравље на раду организација 
доприноси прокламованом начелу одрживог развоја. 

„Одрживи развој је развој који задовољава потребе садашњице, а истовре-

мено не угражава могућност будућих генерација да задовоље своје потребе‖. 

Примена принципа добре праксе и остваривање добробити на раду подра-
зумева достизање највише могућих безбедних и здравих радних услова (у завис-

ности од степена развоја технике и друштвених односа) за запослене у организа-

цијама, међутим ниво остварености таквих циљева свакако се преноси и на 
друштво које је у великој мери заинтересовано за ову проблематику, узимајући у 

обзир да запослени са својим породицама живе и бораве у простору у ком ег-

зистира друштвена заједница.Ради тога може се извести и дефиниција да се: 
„Безбедност и здравље на раду односи на промоцију и одржавање нај-

већег степена физичке, менталне и друштвене добробити запослених и превен-

ције нарушавања здравља услед радних услова, заштите запослених од ризика 

штетних по здравље и прилагођавања радне околине физиолошким и психолош-
ким способностима запослених‖. 
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Финансијски трошкови за друштво услед болести у вези са радом, повреда и 
смртних исхода су високи. Загађивачи и други хазарди на радном месту који могу да 

угрозе запослене могу такође да имају последице на заједницу и/или животну 

средину. Проблематика безбедности и здравља на раду потиче услед опасне опреме, 
процеса, поступака и супстанци (хемијских, физичких и биолошких) што је у вели-

кој мери истовремено проблематика везана за животну средину. 

Примена прописаних мера за безбедност и здравље на раду, као примена 
превентивних мера, односно остваривање, у највећој могућој мери, безбедних и 

здравих радних услова и поступака може у великој мери смањити трошкове, 

унапредити морал и повећати продуктивност организације. 

Активности које се очекују у примени Закона на нивоу предузећа 
У поступку примене Закона и подзаконских прописа на нивоу предузећа, 

потребно је успоставити такве односе са послодавцем да препозна, поред хуманих 

ефеката, економске и друге корисне друштвене ефекте и да константно унапређује 
постојеће стање, ради чега организација, односно послодавац треба да: 

- истражује како би разумела (препознала) ризике од повреда и болести у 

вези са радом и предузела мере за њихово отклањање у највећој могућој 

мери и контролисала ризике по безбедност и здравље заполеих у склопу 
њених обавезних активности. Такође би требала да деаљно анализира и 

у потпуности истражује односно разуме одговаајуће процедуре које моа 

да поштује и обезбеди безбедносну опрему (средства и опрему за личну 
заштиту на раду) потребну за превенцију професионалних болести, 

хаварија (акцидената) и хитних случајева; 

- анализира радне акциденте и болести (повреде на раду и професиоална 
обољења) и проблеме у вези безбедношћу и здрављем на раду које по-

тављају запослени, као и да разуме и да буде способна да саветује и ос-

пособљава запослене за безбедан и здрав рад, а нарочтио ризичне груе 

запослених (труднице инвалиди, омладина) у складу са њиховим пра-
вима; 

- анализира и утврди (препозна) професионалне ризике на радним местиа 

и редовно предузима одговрајуће мере као и да примењује принципе 
индустријске хигијене укључујући хијерархиху контрола (надзора), уку-

ујући принцип замена опасних мера и средстава са мање опасним, при-

ену савремених техничких мера, безбедних радних поступака, адиис-
ратвне мере и лична заштитна средства; 

- препозна да су психолошки фактори-хазарди (напори, оптерећења и сл.) 

на радном месту узрок стреса и професионалних болести; 

- спроводи политику безбедности и здравља на раду којом јасно тврди да 
ниједна фаза производње или администрације организације није важнија 

од безбедности и здравља на раду запослених и да је езбедност и здраље 

на раду интегрални део свих њених активности; 
- обезбеђује адекватно оспособљавање и усавршавање знања запослених 

из области безбедности и здравља на раду и обезбеди потребне стручне 
кадрове у те сврхе по свим релевантним субјектима за сво (целокупно) 
релевантно особље-запослене; 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

4 

- уважава принципе, у складу са законом, по којима мере безбедности и 
здравља на раду не немогу бити трошкови за запослене; 

- интерним или другим актом уреди систем безбедности и здравља на 
раду који се заснива на учешћу заинтересованих запослених и који 
препознаје и уважава права запослених (представници запослених) који 
треба да: 

1. имају пуну и прецизну информацију о ризицима по безбедност и здра-
вље на раду, као и користе најбоље поступке да контролишу те ризике; 

2. слободно траже информације и да се консултују за све аспекте њи-
ове безбедности и здравља на раду у вези њиховог рада; 

3. одбију рад који се резонски може сматрати опасним и озбиљно опа-
сан по њихове животе и здравље или по животе и здравље других; 

4. трагају, односно имају право за спољним саветом за проблематику 
безбедности и здравља на раду; 

5. извештавају надређене о проблематици безбедности и здравља на 
раду; 

6. учествују у поступцима и одлукама у вези безбедности и здравља 
на раду; и 

7. буду слободни од репресивних мера због чињења неке од ових ствари. 
Како би се остварила доследна примена мера за безбедан и здрав рад не-

посредно код послодавца, односно на радним местима и у радној околини где 
запослени раде и где бораве у току рада потребно је одабрати представнике за-
послених за безбедност и здравље на раду, а где има основе и формирати одборе 
за безбедност и здравље на раду запослених и руководства. 

За велики број организација, заједнички одбори за безбедност и здравље 
на раду запослених и руководства су најважнији део за спровођење политике и 
програма организације за безбедан и здрав рад. Заједнички одбори могу да врше 
важне улоге попут прикупљања информација, развоја и ширења упутстава за 
безбедан рад и програма за оспособљавање, извештавања, записивања и истражи-
вања акцидената, интерних контрола, давање информација на проблеме постав-
љене од стране запослених. Представници запослених у овим одборима не би 
требало да се постављају од стране руководства већ да буду бирани од стране за-
послених. Чланство у овим одборима треба да буде једнако подељено између ру-
ководства и представника запослених и треба да укључује и жене и мушкарце где 
год је то могуће. Одбори би требало да буду довољно велики за све смене, делове 
и места које репрезентују. (Они не треба да се сматрају као замена за синдикате 
или радничке савете). 

Кључне референце које организација дреба имати у виду, у вези са 
питањем безбедности и здравља на раду су: 

(1) легислатива ЕУ, - директиве, препорике, резолуције, и др.; 
(2) конвенције МОР -, конвенције бр.81, 129, 135, 150, 155, 161 и др. 

бројне МОР конвенције и препоруке, примењљиве на посебне индустрије; 
(3) препоруке МОР - препорука бр.164, и др.; 
(4) серија ОХСАС 18001 стандарда који се односе на спецификације 

међународног система управљања безбедношћу и здрављем на раду, и др.. 
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2. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 

Усвајање Стратегије безбедности и здравља на раду у и Акционог плана 
за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за 
период 2009. до 2012. године, несумњиво представља изазов за државне органе, 
послодавце и предузетнике, организације запослених, невладине организације, 
правна лица и све друге посленике који се баве пословима безбедности и здравља 
на раду, како би се стање безбедности и здравља на раду у Републици Србији 
унапредило до прихватљивог нивоа. 

Као што се може водети из самог Акционог плана, може се констатовати 
да су 2010. и 2011. години, захтеви за остваривање циљева најизраженији, што 
представља посебан изазов за носиоце активности у остваривању циљева. 

Општи циљ акционог плана је унапређење и очување здравља радно ак-
тивног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на 

раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на 

најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика. Ради прегледно-
сти постављених циљева у даљем тексту приказују се појединачни циљеви, актив-

ности које су планирана у остваривању циљева, индикатори који су задужени и који 

по природи посла имају обавезе иницирања и имплементације постављених циљева, 
очекивани резултати након спровођења сваког од постављених циљева и посебно 

задужени носиоци одређених активности у остваривању постављених циљева. На-

равно, Акционим планом предвиђени су и појединачни рокови у којима треба оства-

рити утврђене циљеве, што постављеном Систему безбедности и здравља на раду у 
Републици Србији даје даје прогресивну динамику. 

Појединачни циљеви акционог плана 
1. Успостављање, одржавање, прогресивно развијање и периодично ре-

видирање система безбедности и здравља на раду у консултацији са репрезента-
тивним организацијама послодаваца и запослених  

Ради остваривања ове активности потребно је: 

1.1. Формирање радне групе за израду анализе примене закона и под-

законских аката који су одређени као индикатори - чланови радне групе. 
Формирана радна група за израду анализе примене закона и подзакон-

ских аката може испунити очекиване резултате. 

Носиоци активности и учесници су представници Министарства рада и 
социјалне политике (МРСП), управе за безбедност и здравље на раду (УБЗР), 

Инспекције рада (ИР), Социјално-економског Савета (СЕС), Савеза самосталних 

синдиката Србије (СССС), УГС „Независност‖, Удружење послодаваца Србије 
(УПС),Савет за безбедност и здравље на раду Републике Србије (Савет за БЗР), 

невладине организације и друда министарства. 

Треба очекивати да се радна група формира најдаље до краја марта ме-

сеца 2010. год.  
1.2. Припрема плана анализе примене закона и подзаконских аката, ана-

лиза примене Закона и подзаконских аката. 
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Ради спровођења ове активност потребно је сачинити план анализе при-
мене закона и подзаконских аката, а рок за састављање плана одређен је до краја 
јуна 2010. год. 

Као носиоци за спровођење ове активности одређени су представници  
МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, СССС, УГС „Независност‖, УПС, САВЕТ ЗА 

БЗР, невладине организације и друга министарства 
1.3. Анализа односно утврђивање примене Закона о безбедности и 

здрављу на раду и подзаконских аката који обезбеђују функционисање Закона  
Наведена Анализа треба да прикаже стање примене Закона о безбедности 

и здрављу на раду и подзаконских прописа.  
Чланови радне групе морају да сачине извештај са предлогом измена и 

допуна Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа најдаље 
до краја 2011. год. 

2. Доношење измена и допуна закона, подзаконских прописа, колектив-
них уговора, општих и других аката о безбедности и здрављу на раду.  

2.1. Припрема и усаглашавање са правним тековинама ЕУ и иновирање 

прописа у области безбедности и здравља на раду. 
Оценити степен усаглашености постојећег Закона о безбедности и здрав-

љу на раду и подзаконских прописа са упутствима ЕУ.  

Припремити усаглашен Закон о безбедности и здрављу на раду и усагла-
шене подзаконске прописе са упутствима ЕУ.  

Носиоци ових активности су: МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, СССС, УГС „Неза-

висност‖, УПС и друга министарства. 

Реално, може се очекивати да се ови послови заврше до краја 2011. год.  
2.2. Учествовање у поступку преговарања при закључивању посебних 

колективних уговора јавних предузећа и колективних уговора код послодаваца.  
Ове активности ће се спроводити имајући у виду развијање социјалног 

дијалога у области безбедности и здравља на раду, што свакако резултира бројем 
закључених колективних уговора. 

Ове активности спроводиће представници МРСП, СЕС, послодавци, Савет 
за БЗР у сарадњи са репрезентативним синдикатима и друга надлежна министарства. 

Ове активност обављају се континуално. 
3. Усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедно-

сти и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада)  
3.1. У циљу доследне и ефикасне (повећање ефикасности) примене про-

писа од стране инспекције рада формираће се радна група за израду методологије 

интегрисаног инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и 

здравља на раду. За анализу постојећег стања и предлог мера биће изабрана 

радна група. 
Чланови радне групе биће одређени из редова запослених у МРСП, ИР. 

Формирана радна група за израду методологије интегрисаног инспекциј-

ског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду сачиниће 
анализу и предложити методологију надзора до краја 2010. год. 

3.2. Израда методологија за интегрисани инспекцијски надзор у области 

радних односа и безбедности и здравља на раду.  
Усвојена методологија интегрисаног инспекцијског надзора 
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коју примењују инспектори рада биће усвојена и припремљена за вршење 
интегрисаног инспекцијског надзора до краја 2010. год. 

Носиоци ових активности су представници МРСП, ИР. 

3.3. Реализација обуке свих инспектора рада за интегрисани инспекцијски 
надзор. 

Инспектори рада су протекле године већ похађали обуку о интегрисаном 

надзору, међутим ова и стручна обука инспектора рада се наставља у континуитету, 
врши се континуално у смислу сталног унапређивања и усавршавања знања.  

Обука свих инспектора рада за интегрисани инспекцијски надзор у обла-
сти радних односа и безбедности и и здравља на раду врши се у у организацији 
МРСП, ИР, међутим треба унапредити ову врсту едукације стицањем знања и на 
другим нивоима. 

Очекује се да ће до краја 2010. год. бити спроведена едукација свих ин-

спектора.  

3.4. Информисање социјалних партнера о интегрисаном инспекцијском 
надзору.  

Одржан је велики број округлих столова и семинара за социјалне парт-

нере, што ће се наставити и идуће године. 
Биће такође организовани округли столови и семинари за социјалне парт-

нере на тему интегрисаног инспекцијског надзора.  

Носиоци ових активности одређени су да буду представници МРСП, 

УБЗР, ИР, СССС, УГС „Независност‖, УПС. 
Ове активности одвијаће се до краја 2010. год. 
4. Увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних 

болести.  
4.1. На ову тему биће организовано више семинара ради упознавања са 

искуствима земаља чланицва ЕУ у области осигурања запослених од повреда на 
раду и професионалних болести.  

Упознавање са искуствима земаља чланица ЕУ у области осигурања од 

повреда на раду и професионалних болести путем семинара обавиће представни-

ци МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, СССС, УГС „Независност‖, УПС, Савет за БЗР, друга 
министарства и невладине организације. 

4.2. Биће предложено образовање радне групе за израду Нацрта закона о 

осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете. 
Предложени чланови радне групе саставиће Анализу потребе доношења 

Закона о осигурању од повреда на раду и разлоге за доношење оваквог акта. 
Образована радна група састојаће се од представника МРСП, УБЗР, ИР, 

СЕС, СССС, УГС „Независност‖, УПС, САВЕТ ЗА БЗР, друга министарства и 
невладине организације. 

Радна група биће образована до краја 2010 год.  
4.3. Радна група има обавезу да припреми законски оквир којим се уређује 

осигурање од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете.  
Расправа о Закону о осигурању од повреда на раду и професионалних бо-

лести ради накнаде штете, биће одржана до краја 2012. год., после ћега ће бити 
израђен текст Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести 

ради накнаде штете 
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5. Увођење информационог система у области безбедности и здравља на 
раду (регистар повреда на раду и професионалних болести и др.)  

5.1. Ради свеобухватног сагледавања стања предвиђено је да се сачини 
анализа стања постојећег информационог система, и сачини предлог пројекта за 
увођење регистра повреда на раду и професионалних болести. 

Носиоци ових активности, планирано је да буду представници МРСП, УБЗР, 
ИР, МЗ и друга министарства, Републички завод здравственог осигурања, Ре-
публички фонд ПИО, Институт за медицину рада Србије „др Драгомир Карајовић. 

Пројекат ће бити реализован до краја 2010. год. 
Наведене активности планиране су у оквиру Акционог плана за 2010. 

год., односно да се, као што је већ наведено,заврше до краја 2010. године. 
Имајући у виду да се овом приликом бавимо изазовима за 2010. год., то 

се активности планиране за 2011. и 2012. годину нећемо обрађивати, међутим 

следеђом приликом исте ће свакако морати бити обрађене. 

Обрађивачи овог текста желе да подстакну све посленике који се бави 
проблематиком безбедности и здравља на раду на активности које предстоје у 

2010. години, што свакако представља изазов у развијању културе превенције 

повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. 
Треба имати у виду да је наведени Акциони план о спровођењу Стратеги-

је безбедности и здравља на раду у Републици Србији усвојен на Влади Републи-

ке Србије као званични докуменат, те као такав представља и обавезе за носиоце 

појединих активности. 

3. ЛИТЕРАТУРА 

1. ***: Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији 

за период од 2009. до 2012 године („Службени гласник РС‖, број 
32/09). 

2. ***: Акциони план за спровођење Стратегије безбедности и здравља 

на раду у Републици Србији. 

3. ***: Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласнк РС‖, 
бр. 101/05). 
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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени 

гласник РС", број 101/05), 

Министар рада и социјалне политике доноси 

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА  

ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ  

ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАМА  
 

(Сл. гласник РС бр. 106/09)  
Основни текст на снази од 25/12/2009, у примени од 01/01/2013  

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и 

здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене 
превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда 

или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану услед из-

лагања хемијским материјама на радном месту или су резултат било које ак-

тивности која укључује хемијске материје. 

Члан 2.  

Овај правилник се не примењује на: 

1) радна места на којима су запослени изложени јонизујућем зрачењу; 
2) радна места на којима су запослени изложени или би могли бити из-

ложени карциногенима и/или мутагенима, осим у случају ако је одредбама овога 

правилника прописан виши ниво безбедности и здравља на раду; 
3) транспорт опасних хемијских материја, осим у случају ако је одредбама 

овога правилника прописан виши ниво безбедности и здравља на раду. 

Члан 3.  

Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење: 
1) хемијска материја јесте сваки хемијски елемент или једињење, само или у 

смеши, у природном стању или добијен у производном процесу, који се користи или 

ослобађа, укључујући ослобађање у облику отпада, при обављању било које актив-
ности, било да је произведен намерно или не, као и да ли се ставља у промет или не; 

2) опасна хемијска материја јесте: 

(1) свака хемијска материја која је у складу са посебним прописима кла-

сификована као опасна супстанца или смеша, осим супстанци и смеша које 
задовољавају критеријуме за класификацију као опасне по животну средину,  

(2) свака хемијска материја која, иако није класификована као опасна, у 

смислу тачке 2) подтачке (1) овог члана, а може, због својих физичко-хемијских, 
хемијских или токсиколошких својстава и начина на који се користи или је 

присутна на радном месту, представљати ризик за безбедност и здравље 

запослених, укључујући сваку хемијску материју за коју је одредбама члана 4. 
овог правилника, утврђена гранична вредност изложености на радном месту; 
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3) активност која укључује хемијске материје, јесте било која активност 
при којој се хемијске материје користе или намеравају да се користе у било ком 
процесу, укључујући производњу, руковање, складиштење, транспорт или одла-
гање и обраду, или настају из таквих активности; 

4) гранична вредност изложености на радном месту јесте просечна концен-
трација опасне хемијске материје у ваздуху на радном месту у зони дисања запосле-
ног, при нормалним микроклиматским условима рада и уз лакши физички рад, а из-
рачуната у одређеном временском периоду, у односу на назначени референтни пери-
од, за коју се сматра да није штетна по здравље запосленог, ако запослени ради при 
концентрацији опасне хемијске материје која је нижа или једнака граничној вредно-
сти опасне хемијске материје, осам сати дневно, а изражена у мг/м³ или мл/м³ [ppm]. 

Гранична вредност изложености дата је за осмочасовну изложеност. 
Гранична вредност за паре и гасове је дата за температуру од 20 ºC и 

притисак од 1,013 x 10 
5
 Pа;  

5) краткотрајна гранична вредност изложености јесте она концентрација 
опасне хемијске материје којој запослени може бити изложен без опасности по 
оштећење здравља краће време. Изложеност таквој концентрацији опасне хемиј-
ске материје може трајати највише 15 минута и не сме се поновити више од чети-
ри пута током радног времена. Између два периода изложености таквој концен-
трацији мора проћи најмање 60 минута. Вредности краткотрајне изложености из-
ражавају се у мг/м³ или мл/м² [Vppm];  

6) биолошка гранична вредност јесте граница концентрације у одгова-
рајућем биолошком медијуму одговарајуће материје, њеног метаболита или ин-
дикаторима ефеката; 

7) праћење здравственог стања јесте оцена здравственог стања запосленог у 
односу на изложеност утицају одређеним хемијским материјама на радном месту; 

8) опасност јесте својство хемијске материје која потенцијално може да 
делује штетно; 

9) ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здра-
вља запосленог при коришћењу и/или изложености хемијској материји. 

2. ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИЗЛОЖЕНОСТИ НА РАДНОМ 
МЕСТУ И БИОЛОШКЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ  

Члан 4.  

(1) Обавезујуће граничне вредности изложености хемијским материјама на 
радном месту дате су у Прилогу 1. овог правилника.  

(2) Обавезујуће биолошке граничне вредности дате су у Прилогу 2. овог 

правилника.  
(3) Обавезујуће граничне вредности изложености хемијским материјама на 

радном месту и Обавезујуће биолошке граничне вредности одштампане су уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

3. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА  

Процењивање ризика у односу на опасне хемијске материје  

Члан 5.  

(1) Послодавац је дужан да при процени ризика, у смислу прописа о без-

бедности и здрављу на раду, прво утврди да ли су опасне хемијске материје при-
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сутне на радном месту. Уколико послодавац утврди њихову присутност, дужан је 
да процени ризик по безбедност и здравље запослених који се јавља услед 

присуства тих хемијских материја, узимајући у обзир следеће: 

1) њихова опасна својства; 
2) информације о безбедности и здрављу на раду које доставља снаб-

девач, на пример безбедносни лист (сафетy дата схеет);  

3) ниво, врсту и трајање изложености; 
4) околности при раду које укључују такве материје, укључујући и њи-

хову количину; 

5) све граничне вредности изложености хемијским материјама на радном 

месту и/или биолошке граничне вредности; 
6) ефекат превентивних мера које су предузете или треба да буду предузете; 

7) извештаје о резултатима праћења здравственог стања, уколико су доступни. 

(2) На захтев послодавца, снабдевач хемијских материја је дужан да до-
стави и додатне информације које су потребне за процену ризика, и ако је могуће 

специфичну процену ризика за кориснике. 
(3) Послодавац је дужан да актом о процени ризика у писменој форми, 

донетим у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, утврди које мере 
за спречавање, отклањање или смањење ризика од хемијских материја су приме-
њене у смислу чл. 6. и 7. овог правилника. У закључку акта о процени ризика 
послодавац може дати образложење да врста и природа опасности и/или штет-
ности везаних за присутне хемијске материје чине даљу детаљну процену ризика 
непотребном.  

(4) Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о 
процени ризика у случају када је дошло до значајних промена у процесу рада, 
односно када утврђене мере за безбедан и здрав рад нису одговарајуће или када 
резултати праћења здравственог стања запосленог покажу да је то неопходно.  

(5) Послодавац је дужан да у поступку процене ризика сагледа све актив-
ности на радном месту (на пример и одржавање), приликом којих је могуће оче-
кивати повећану изложеност хемијским материјама, као и друге факторе у про-
цесу рада који могу да угрозе безбедност и здравље запослених, односно ризике 
од настанка повреда на раду и/или оштећења здравља који се не могу отклонити 
или у довољној мери смањити, чак и када су спроведене све техничке мере. 

(6) На радним местима где приликом обављања активности долази до из-
ложености запосленог дејству више врста опасних хемијских материја, послодавац 
је дужан да процени ризик који представља комбинацију свих опасних хемијских 
материја. 

(7) Послодавац је дужан да у случају нове активности на радном месту 

која обухвата опасне хемијске материје, обезбеди да та активност почиње тек 
након што је извршена процена ризика и када су утврђене и спроведене све 

превентивне мере за безбедан и здрав рад. 

Примена начела превенције  

Члан 6.  

(1) Послодавац је дужан да примењује превентивне мере за безбедност и 
здравље на раду приликом обављања сваке активности која укључује опасне 
хемијске материје, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и одред-
бама овог правилника. 
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(2) Послодавац је дужан да, ризик од настанка повреда и/или оштећења 
здравља запосленог на радном месту које укључује хемијске материје спречи, 
отклони или смањи на најмању могућу меру: 

1) планирањем и организацијом система рада на радном месту; 
2) обезбеђивањем одговарајуће опреме за рад са хемијским материјама, као и 

увођењем поступака одржавања који осигуравају безбедност и здравље запосленог; 
3) смањењем на минимум броја запослених који су изложени или могу да 

буду изложени опасним хемијским материјама; 

4) смањењем трајања и интензитета изложености на минимум; 

5) применом одговарајућих хигијенских мера; 
6) смањењем количине хемијских материја присутних на радном месту на 

минимум потребних за ту врсту активности; 

7) утврђивањем одговарајућих радних поступака укључујући и упутства 
за безбедно руковање, складиштење, и транспорт опасних хемијских материја и 

отпада који садржи такве хемијске материје у оквиру радног места. 
(3) На радном месту где се, у смислу члана 5. став 1. овог правилника, утвр-

ди ризик од настанка повреде или оштећења здравља запосленог, послодавац је ду-
жан да обезбеди примену превентивних мера, у смислу чл. 7, 8. и 11. овог правил-
ника.  

(4) На радном месту где се, у смислу члана 5. став 1. овог правилника, 

утврди да због присутне количине хемијских материја постоји само незнатан 
ризик од настанка повреда или оштећења здравља запосленог и да су предузете 

мере, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, довољне да смање ризик одредбе чл. 7, 8. и 

11. овог правилника се не примењују.  

Превентивне мере  

Члан 7.  

(1) Послодавац је дужан да ризик од настанка повреда на раду и/или 

оштећења здравља запослених на радном месту услед дејства опасних хемијских 
материја спречи, отклони или смањи на најмању могућу меру. 

(2) Послодавац је дужан да, у примени става 1. овог члана, предност даје 

замени, тако што избегава употребу опасне хемијске материје и замењује је 
хемијском материјом или процесом који, под условима његове употребе, није 

опасан или је мање опасан за безбедност и здравље запослених. 

(3) Када је активност такве природе да ризик није могуће спречити, от-
клонити или смањити заменом, имајући у виду активност и процену ризика про-

писану чланом 5. овог правилника, послодавац је дужан да смањи ризик на нај-

мању могућу меру применом превентивних мера утврђених проценом ризика 

спроведеном у смислу члана 5. овог правилника.  
(4) Ове мере укључују, по реду приоритета: 

1) пројектовање одговарајућих процеса рада и техничке контроле, као и 

употребу одговарајуће опреме и материјала, како би се избегло или у највећој мо-
гућој мери смањило ослобађање опасних хемијских материја које могу пред-

стављати ризик од повреда на раду или оштећења здравља запосленог на радном 

месту; 
2) примену колективних мера безбедности и здравља на раду на извору 

ризика, као што су одговарајућа вентилација и одговарајуће организационе мере;  
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3) тамо где изложеност не може бити спречена другим средствима, при-
мењују се појединачне мере за безбедност и здравље на раду, укључујући и 
средства и опрему за личну заштиту на раду. 

(5) Поред примене мера, из ст. 2, 3. и 4. овог члана, послодавац је дужан 
да обезбеди праћење здравственог стања запослених, у смислу члана 11. овог 
правилника.  

(6) Послодавац је дужан да, редовно, као и када дође до промене услова рад-
не околине који могу утицати на изложеност запослених хемијским материјама, ан-
гажује правно лице са лиценцом за вршење превентивних и периодичних испити-
вања услова радне околине који могу бити опасни по здравље запослених на радном 
месту, посебно у односу на граничне вредности изложености на радном месту. 

(7) Послодавац је дужан да приликом спровођења процене ризика, из члана 
5. овог правилника, узима у обзир резултате испитивања из става 6. овог члана.  

(8) Послодавац је дужан да приликом сваког прекорачења граничне вредно-
сти изложености на радном месту, узимајући у обзир податке о врсти хемијске 
материје и нивоу изложености из стручног налаза, одмах спроведе све превентивне 
мере за безбедан и здрав рад, како би изложеност запосленог хемијској материји 
била у дозвољеним границама. 

(9) На основу спроведеног поступка процене ризика и примене начела 
превенције, у смислу чл. 5. и 6. овог правилника, послодавац је дужан да преду-
зима техничке и/или организационе мере које одговарају врсти активности, ук-
ључујући складиштење, руковање и одвајање некомпатибилних хемијских мате-
рија, обезбеђујући запосленима заштиту од опасности које настају услед физич-
ко-хемијских својстава хемијских материја.  

(10) Наведене мере послодавац предузима према приоритету тако да: 
1) спречи присуство опасних концентрација запаљивих супстанци или 

опасних количина нестабилних супстанци на радном месту, или где природа по-
сла то не дозвољава; 

2) избегава присуство извора паљења који могу да изазову пожар и екс-
плозију, или неповољне услове који могу да доведу до штетних физичких 
ефеката хемијски нестабилних супстанци или смеша супстанци; 

3) ублажи штетне утицаје по здравље и безбедност запослених у случају 
пожара или експлозије узрокованих паљењем запаљивих супстанци, или штетних 
физичких утицаја хемијски нестабилних супстанци или смеша супстанци. 

(11) Опрема за рад и системи за безбедност које послодавац обезбеђује за 
заштиту запослених морају да буду облика, израђени и набављени у складу са 
прописима о безбедности производа, као и да обезбеђују потпуну безбедност и 
здравље запослених. 

(12) У примени техничких и/или организационих мера које предузима, 
послодавац је дужан да узме у обзир усаглашеност опреме за рад и безбедносних 
система са захтевима за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери. 

(13) Послодавац је дужан да спроводи мере контроле и/или испитивања 
склопова постројења, опреме за рад и безбедносних система или обезбеђује опрему 
за спречавање експлозија, или уређаје за ослобађање експлозивног притиска. 

Поступци у случају повреда на раду и опасних појава  

Члан 8.  

(1) У циљу спровођења безбедности и здравља на раду, ради спречавања 

повреда на раду и оштећења здравља запослених или опасних појава, због при-
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суства опасних хемијских материја на радном месту, послодавац је дужан да 
утврди поступке који се примењују када до таквог догађаја дође. Тим поступ-

цима утврђује се практично оспособљавање запослених које треба да се спроводи 

у редовним интервалима, укључујући и обезбеђивање пружања прве помоћи и 
опреме за прву помоћ. 

(2) У случају када дође до догађаја, из става 1. овог члана, послодавац је 

дужан да одмах предузме мере за смањење утицаја тог догађаја и обавештава 
запослене који су одређени за отклањање утицаја тог догађаја. 

(3) У циљу успостављања нормалног стања, послодавац је дужан да: 

1) спроведе одговарајуће мере за отклањање настале ситуације, што је 

пре могуће; 
2) дозволи рад у угроженом подручју или друге неопходне радње само 

оним запосленима који су неопходни за рад у угроженом подручју.  

(4) Послодавац је дужан да, запосленима којима је дозволио рад у 
угроженом подручју, обезбеди одговарајућа средства и опрему за личну заштиту 

на раду, као и другу специјалну безбедносну опрему. Запослени су дужни да 

користе средства и опрему за личну заштиту као и безбедносну опрему све док 

такво стање траје. Такво стање не сме бити трајно. 
(5) Послодавац је дужан да спречи присуство у угроженом подручју 

лицима која нису заштићена одговарајућим средствима и опремом за личну 
заштиту, односно која не употребљавају другу специјалну безбедносну опрему. 

(6) Послодавац је дужан да обезбеди системе за упозорење и комуникаци-
ју којима се сигнализира повећана опасност за безбедност и здравље на раду 
запослених, које укључују одговарајуће поступање и мере санације, као и акције 
усмерене на указивање помоћи, евакуацију и спасавање, одмах када настане по-
треба. 

(7) Послодавац је дужан да обезбеди да све информације о хитним по-
ступцима, које обухватају опасне хемијске материје, буду доступне надлежним 
унутрашњим и спољним службама за поступање у случају повреда на раду и 
опасних појава. 

(8) Те информације морају да садрже: 

1) претходно обавештење о свим могућим опасностима и штетностима на 

раду, поступке о утврђивању опасности и штетности, и начин и мере за њихово 
отклањање, тако да службе за хитне случајеве могу да припреме сопствене 

поступке за реакцију и друге потребне мере; 
2) све доступне информације о опасностима и штетностима које се 

јављају или могу да се јаве у време повреда на раду или опасних појава, укључу-
јући и податке о поступцима прописаним у складу са овим чланом. 

Информисање и оспособљавање запослених  

Члан 9.  

(1) Послодавац је дужан да запослени и/или њихови представници за 
безбедност и здравље на раду буду: 

1) информисани о подацима добијеним на основу акта о процени ризика, 
спроведеног у смислу члана 5. овог правилника, и информисани о изменама и 
допунама акта о процени ризика када дође до значајних промена у процесу рада;  

2) информисани о опасним хемијским материјама које се јављају на 
радном месту, врсти и називу тих материја, ризику од настанка повреда на раду 
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или оштећења здравља запослених, обавезујућим граничним вредностима изло-
жености на радном месту и другим законским одредбама; 

3) информисани и оспособљени за безбедан и здрав рад и упознати са 

одговарајућим мерама за спречавање, отклањање или смањивање ризика од повреда 
на раду или оштећења здравља, које треба да предузму да не би угрозили своју 

безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица на радном месту; 

4) информисани где се налазе сви безбедносни листови (safety data sheet) 
достављени од снабдевача.  

(2) Послодавац је дужан да води рачуна да подаци о којима информише 

запослене одговарају исходу процене ризика спроведене у смислу члана 5. овог 

правилника. Начин информисања може да буде путем обавештавања, упутстава 
или инструкција, усмено или писмено, у зависности од врсте и нивоа ризика, 

утврђеног у поступку процене ризика.  

(3) Послодавац је дужан да, узимајући у обзир околности које се мењају, 
врши измене и допуне свих информација које се односе на процену ризика при 

излагању хемијским материјама. 

(4) Ако посуде и цевоводи за опасне хемијске материје, који се користе у 

процесу рада, нису обележени, у складу са прописима о обележавању хемијских 
материја и прописаним ознакама за безбедност и здравље на радном месту, 

послодавац је дужан да обезбеди да се садржај у посудама и цевоводима, као и 

врсте материја са пратећим опасностима, могу јасно препознати. 
(5) Снабдевачи или произвођачи опасних хемијских материја дужни су да 

на захтев послодавца обезбеде све податке о опасним хемијским материјама који 

су потребни за процену ризика у смислу члана 5. став 1. овог правилника.  

4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  

Забране  

Члан 10.  

(1) У циљу спречавања изложености запослених ризицима од повреда на 

раду и оштећења здравља, насталих услед дејства одређених хемијских материја 
и/или одређених активности које укључују хемијске материје, забрањује се 

производња, прерада или коришћење на радном месту хемијских материја и 

активности садржаних у Прилогу 3. 

(2) Списак хемијских материја и/или активности чија је производња, 
прерада или коришћење на радном месту забрањена дат је у Прилогу 3. који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

(3) Изузетно се могу дозволити одступања од захтева, наведених у става 
1. овог члана, у случајевима за: 

1) искључиву сврху научног истраживања и тестирања, укључујући и 

анализе; 
2) активности намењене отклањању хемијских материја присутних у 

облику нус-производа или отпада; 

3) производњу хемијских материја наведених у ставу 1. овог члана, у свр-

ху коришћења као полупроизвода, и за такво коришћење. 
(4) Послодавац је дужан да спречи излагање запослених хемијским 

материјама наведеним у ставу 1. овог члана, и да обезбеди да се производња и 
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најраније могуће коришћење таквих хемијских материја као полупроизвода обав-
ља у затвореном систему, тако да се наведене хемијске материје могу отклонити 

само ако је то потребно за контролу или поправку система. 

(5) Када су одступања дозвољена, у смислу става 2. овог члана, послода-
вац је дужан да пре употребе хемијских материја из Прилога 3, извести надлежну 

инспекцију рада најмање осам дана пре почетка рада. 

(6) Извештај мора да садржи следеће податке: 
1) разлог због кога се одступање захтева; 

2) количину хемијских материја која ће се користити годишње; 

3) активности и/или реакције или обухваћене процесе; 

4) број запослених који би могли бити изложени; 
5) предвиђене превентивне мере за безбедност и здравље на раду за те 

запослене; 

6) техничке и организационе мере предузете за спречавање изложености 
запослених. 

Праћење здравственог стања  

Члан 11.  

(1) Послодавац је дужан да, обезбеди прописано праћење здравственог 
стања за запослене који раде, или треба да раде, на радним местима за које 
резултати процене ризика, из члана 5. овог правилника, утврде да су радна места 
са повећаним ризиком од настанка повреда на раду или оштећења здравља.  

(2) Резултати добијени по основу праћења здравственог стања запосленог 
узимају се у обзир ако су примењене превентивне мере за безбедност и здравље 
на раду на радном месту са повећаним ризиком, а одговарајући су тамо где: 

1) је изложеност запосленог опасним хемијским материјама таква да се 
утврђена болест или неповољан утицај на здравље могу повезати са изложеношћу; 

2) постоји вероватноћа да се болест или утицаји на здравље могу појавити 
због нарочито тешких услова рада запосленог; 

3) дијагностички поступак не представља ризик за запосленог; 
4) постоје проверени дијагностички поступци за откривање болести или 

утицаја на здравље. 

(3) У случају где је обавезујућа биолошка гранична вредност утврђена, 

како је то наведено у Прилогу 2, праћење здравственог стања запосленог који 
ради или треба да ради на радном месту са повећаним ризиком је обавезан захтев 

за рад са одређеним опасним хемијским материјама, у складу са поступцима и 

периодима наведеним у том прилогу.  
(4) Послодавац је дужан да обавести запосленог о услову из претходног 

става овог члана пре почетка обављања активности које укључују ризик од 

изложености наведеној опасној хемијској материји. 

(5) За сваког запосленог из става 1. овог члана, за кога се прати здравствено 
стање води се евиденција и стално се допуњују подаци о здравственом стању и 

подаци о изложености хемијским материјама. 

(6) Подаци о праћењу здравственог стања и изложености садрже резултате 
изведеног праћења здравственог стања и било које додатне информације које су 

важне за појединачну изложеност запосленог. Биолошки мониторинг може бити део 

праћења здравственог стања. 
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(7) Подаци о здравственом стању и изложености се чувају у одговарајућем 
облику који обезбеђује могућност накнадног увида уз поштовање обавезе о повер-

љивости личних података. Сваком запосленом потребно је обезбедити приступ 

својим личним подацима о здравственом стању и изложености. 
(8) На захтев надлежног органа послодавац је дужан да стави на располагање 

податке о праћењу здравственог стања из става 1. овог члана. 

(9) Пре престанка пословања послодавац је дужан да, надлежном органу 
достави податке о изложености и здравственом стању запослених за које је било 

извршено праћење здравственог стања због рада са опасним хемијским материјама. 

(10) Када се на основу праћења здравственог стања запосленог утврди да је: 

1) код запосленог утврђена болест или да постоји неповољан утицај на 
здравље, за које служба медицине рада сматра да су резултат изложености опас-

ним хемијским материјама на радном месту, или 

2) обавезујућа биолошка гранична вредност прекорачена, служба медици-
не рада обавештава запосленог о резултатима који се односе на њега лично, ук-

ључујући и информације и савет у вези са начином праћења здравственог стања 

коме треба да се подвргне по завршетку изложености. 

(11) У случају, из става 10. овог члана, послодавац је дужан да: 
1) изврши проверу процене ризика, спроведене у смислу члана 5. став 1. 

овог правилника;  

2) изврши проверу мера које су утврђене за спречавање, отклањање или 
смањење ризика у смислу чл. 6. и 7. овог правилника;  

3) уважи мишљење службе медицине рада или инспекције рада при спрово-

ђењу мера у циљу спречавања, отклањања или смањења ризика, у смислу члана 7. 
овог правилника, укључујући могућност премештаја запосленог на друго радно ме-

сто на коме не постоји ризик од даље изложености;  

4) обезбеди стално праћење здравственог стања запосленог и других запо-

слених који су били слично изложени. У таквим случајевима може служба медицине 
рада или инспекција рада да предложи да ти запослени изврше додатне лекарске 

прегледе. 

Сарадња послодавца и запослених  

Члан 12.  

Послодавац је дужан да обезбеди консултацију и сарадњу са запосле-

нима, односно њиховим представницима за безбедност и здравље на раду у вези 
са свим питањима која се односе на излагање хемијским материјама. 

5. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

Члан 13.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служ-

беном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2013. године. 
 

Број 110-00-00004/2009-01  

У Београду, 3. децембра 2009. године  
Министар,  

Расим Љајић, с.р.  
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ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА 

О УПРАВЉАЊУ ХЕМИКАЛИЈАМА  

И ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 

Делиа Балош1, Бoжо Николић1  

direktor@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 
Рад приказује постављање паралеле, односно усаглашеност, између нашег Закона о 

хемикалијама и оквира законских прописа о хемикалијама Европске уније REACH. Дата је 

привремена (отворена) листа за забрињавајуће супстанце и начин формирања досијеа за 

регистрацију супстанце. 

Поред тога приказана је разлика у процени ризика на радном месту и у радној око-

лини како је предиђено методом Високе техничке школе из Новог Сада и процене ризика ка-

да су присутне опасни хемијски агенси. Даље су детаљно и на различит начин представљене 
све мере које различито утичу на редукцију ризика. Наглашена је примена мера које су по-

себно интересантне и применљиве у управљу ризиком код процеса где су присутни опасни 

хемијски агенси. 

Кључне речи: хемикалијe, ризик, интегрисана заштита животне средине 

 
 

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF NEW LAW  

ON CHEMICALS MANAGEMENT AND RISK ASSESSMENT 
 

ABSTRACT 
The paper presents the establishment of the parallel, i.e. alignment, between our Law on 

chemicals and the EU framework of legal regulations on chemicals REACH. The temporary (open) 

list of worrying substances is given, as well as the mode of creating the registration file for a sub-

stance. 

Additionally, presented is the difference in risk assessment concerning the workplace and 

work environment as proposed in the method of the Higher Education Technical School in Novi Sad 

and risk assessment when hazardous chemical agents are present. Next, all measures diversely 

affecting risk reduction are given in detail and in different ways. The implementation of measures 

that are particularly interesting and applicable in risk management regarding processes in which 

hazardous chemical agents are present is pointed out. 

Key words: chemicals, risk, integrated environmental protection 

1. УВОД 

Ризици везани за хемијске агенсе имају правну основу у Уговору о Ев-

ропској унији и представљају помоћ државама чланицама за формирање соп-
ствених политика Безбедности и здравља на раду. Као и у другим областима и 

код хемијских агенаса се посебан значај придаје превентивним акцијама и ме-

                                                
1, 2 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад 
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рама заштите. У свим радовима се наглашава да је у процени ризика основни про-
блем препознавање опасности и штетности. Код хемијских агенаса постоји додат-

ни проблем јер о некима нема довољно података, а посебан проблем су мешавине 

(састављене из опасних и безопасних супстанци). 
Хемијски агенси нису привилегија хемијске индустрије, већ су због своје 

широке употребе присутни у свим делатностима: пољопривреда, графичарство, 
метална индустрија, грађевинарство, услужне делатности, болнице, образовање и 
тако даље. 

Приликом изложености хемијским агенсима радник може доћи у контакт 
са њима углавном преко коже, слузооже, удисањем, дигестијом. Повреде се могу 
уочити одмах као акутне. Повреда је уочљива на месту контакта агенса и тела и 
са локалним последицама. Могуће су и системске последице настале ширењем 
од места контакта. Због поновљених изложености током времена могуће је уоча-
вање последица на дужи рок – хроничне.  

Хемијски агенси могу нанети штету и енергијом коју ослободе што до-
води до повреда запослених и проузрокује велике материјалне штете. Дакле, 
сама материја као опасан хемијски агенс је у поређењу са осталим индустријама 
и материјалима, прва специфичност у процени ризика хемијских агенаса. Али, 
није и једина. 

Према овоме се разликује и процена ризика од изложености хемијским 

агенсима и процена ризика код акцидента као последице присуства хемијских 

агенаса. У складу са дефиницијом ризика потребно је дефинисати опасности и 
штетности у условима њихове производње, коришћења и руковања, ускладиш-

тења, паковања и транспорта. Осим тога, анализа ризика обухвата и све мере које 

се спроводе у току процене, превентивне и корективне, као и мере за одржавање 

нивоа ризика. 

2. ИЗВОРИ ПОДАТАКА 

Да би се ризику хемијске супстанце доделила нека квалитативна или 

квантитативна вредност морају се познавати његове физичке, хемијске и токси-
колошке особине, као и у ком облику се налази у радној и животној средини 

(прашкаст, течан, у облику паре – аеросол).  

Извори свих ових података могу бити: 

- етикете као обавезно обележје које, између осталог, упућују на специ-

фичне ефекте производа по здравље (R и S ознаке) и савет за руко-
вање и коришћење производа (S ознаке) 

- безбедносни лист (SDS) допуњава етикету и даје корисницима потпу-

ну информацију о опасностима хемијског агенса и зато представља 

основни извор информација за процену ризика 

- граничне вредности изложености на раду и биолошке граничне вред-

ности 

- други извори (Европске комисије, научни подаци, здравствене инфор-

мације, произвођачи, добављачи и други). 

Сви наведени извори података доприносе потпуном и потребном високoм 
нивоу обавештеностi свих радника и учесника у манипулисању опасним хемиј-

ским супстанцама. 
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3. О ХЕМИКАЛИЈАМА 

REACH (Registration Evaluation, Authorization of Chemicals) је пропис који 
је донела Европска комисија о безбедном коришћењу хемијских супстанци. (EC 
1907/2006). REACH је ступио на снагу 1. јуна 2007. и замењује око 40 закона и 
прописа који су били на снази у овој области. Циљ овог прописа је побољшање 
заштите људског здравља и околине од ризика при употреби хемијских суп-
станци и мешавина (начело: нема података, нема приступа тржишту). REACH 

регулативом успостављено је стручно тело које ће надгледати управљање хемикали-

јама на европском нивоу – Европска агенција за хемикалије ECHA (European 
Chemicals Agency, у даљем тексту Агенција). 

Зна се за отприлике 100.000 хемикалија које су доступне на европском 
тржишту. REACH покривa 30.000 супстанци и мешавина које се производе, уво-
зе, користе у производном процесу или стављају на тржиште било саме за себе, 
било у производима (као што су, на пример, боје), било уграђене у друге артикле 
(на пример, у намештај) у количинама већим од 1 тоне годишње. Процедуре за 
регистрацију и рестрикцију, могу се такође применити и на нерегистроване суп-
станце или оне које се производе, односно увозе, у количинама мањим од 1 тоне.  

Главни циљеви REACH директиве уграђени су у Закону о хемикалијама 
Србије: 

- заштита људског здравља и животне средине, 
- успостављање боље контроле за "супстанце врло високог ризика― као 

хемикалије које се акумулирају у животну средину у људском орга-
низму (канцерогене, мутагене, репротоксичне, или хемикалије које 

утичу на хормонални систем), 

- захтев да се неке од тих хемикалија избаце из употребе, а друге опас-

не замене сигурнијим алтернативама, 
- подстицање и унапређивање тржишне конкурентности европске 

хемијске индустрије, 
- спречавање фрагментирања европског тржишта, 
- побољшање транспарентности у управљању хемикалијама, 

- интеграција у међународне организације на подручју управљања хе-

микалијама, 
- подстицање примене прописаних метода од Агенције при тестирању 

опасних материја, 

- усклађивање с међународним обавезама под надлежношћу Светске 
трговачке 

- организације (WTO). 

У ту сврху данас су кључне обавезе произвођача, односно увозника у ЕУ: 

- утврђивање својства хемикалија (физичко-хемијска, токсиколошка и 
екотоксиколошка својства). 

- испитивање изложености људи и животне средине код планиране 

примене хемикалије 
- предлог класификације и обележавања опасних материја,  

- сигурносно-безбедносни лист,  

- претходне процене ризика код коришћења,  
- те предлог мера за сигурно управљање хемикалијама. 
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3.1.  Закон о хемикалијама у Србији 
У Србији је усвојен Закон о хемикалијама, а на основу (члана 5 Сл. 

гласник 36/09) формирана је Агенција за хемикалије која доноси домаће прописе 

у складу са прописима и директивама ЕУ и GHS (Globally Harmonised System) 

УН-а. Најважније делатности Агенције су:  

- доноси Списак класификованих супстанци; доноси решења о упису 
хемикалије у Регистар хемикалија и води тај регистар; 

- води Интегрални регистар хемикалија;  

- објављује Листу супстанци које изазивају забринутост; 
- спроводи поступак претходног обавештења и поступак добијања са-

гласности на основу претходног обавештења за увоз и извоз одређе-

них опасних хемикалија;  
- издаје дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење 

нарочито опасних хемикалија; и друге послове предвиђеним овим Зако-

ном. 

- Остварује сарадњу са Европском агенцијом за хемикалије, агенцијама 
других земаља и секретаријатима међународних конвенција који уређују 

управљање хемикалијама и другим међународним организацијама које 

се баве разним аспектима управљања хемикалијама; 
- спроводи активности којима информише јавност о утицају хемикали-

ја по здравље људи и животну средину, о мерама за смањење ризика 

и безбедном коришћењу хемикалија.  

Да би се остварили принципи стратешког приступа управљања хемикали-
јама, обезбедило адекватно управљање хемикалијама у свим фазама животног 

циклуса хемикалија од производње односно увоза до одлагања, као и да би се до-

принело одрживом развоју Републике Србије Агенција обезбеђује интегрисано 
управља хемикалијама. 

3.2.  Структура REACH-а 

REACH је утврдио четири кључне процедуре у управљању хемикалијама: 
регистрацију, евалуацију, ауторизацију и рестрикцију хемикалија.  

- Регистрација основних информација о супстанцама произведеним или 

увезеним у ЕУ у количини већој од 1 тоне по произвођачу, односно 

увознику годишње, захтева се од свих произвођача (односно увозника); 
- Евалуација регистрованих (и других) информација од стране Европске 

агенције за хемикалије и власти земаља чланица како би се утврдиле 

опасности и ризици; 
- Ауторизација је обавезна за супстанце врло високог ризика, а у одређе-

ним случајевима тражи се и њихова замена сигурнијим алтернативама; 

- Рестрикција употребе хемикалија с опасним својствима на нивоу целе 
ЕУ. 

Регистрација захтева од произвођача и увозника да пруже специфичне по-
датке о супстанцама и да користе те податке како би се њима управљало на сигу-

ран начин. Постоји општа обавеза произвођача и увозника да Агенцији доставе 

регистрацијски досије за сваку супстанцу (у Србији на основу члана 6 Закона о 
хемикалијама) која се производи или увози у количинама већим од 1 тоне за 

годину).  
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При регистрацији сваке хемијске супстанце или мешавине, која ће бити 
сукцесивна (до 2018. године), супстанца или мешавина која се припрема за реги-
страцију мора да има досије. Досије иде на верификацију код чланова стручног 
Комитета при Европској Агенцији за хемикалије (ECHA). Испитивања сваке хе-
мијске супстанце и мешавине ради класификације и предлога за регистрацију, 
врши се по прописаним методама Агенције и тако се формира досије једне 
супстанце која се прослеђује за регистрацију. Супстанца има  

Технички досије и Безбедносни извештај. Ако је Досије супстанце добро 
припремљен и документован, стручни Комитет при Агенцији у том случају 
прихвата супстанцу или мешавину, уводи је у регистар, а хемикалија добије реги-
старски број.  

Важно је истаћи да домаћа предузећа приликом увоза хемикалија захтева-
ју од пословног партнера достављање сертификата под називом "REACH Com-
pliance Certificate". То исто важи и за наше домаће фирме при извозу. 

Прва регистрациона фаза за опасне супстанце је у току. Направљена је 
привремена листа за опасне супстанце али се коначна очекује у децембру 2010 
године. За све регистранте формира се Досије  

 

3.3.  Класификација и обележавање хемикалија 

На основу REACH (и чланова 8, 9, 10 и 11 Закона о хемикалијама Р Ср-

бије) произвођач, увозник или даљи корисник који ставља хемикалије и одређене 
производе у промет дужан је да их класификује. Класификација хемикалије и од-

ређеног производа врши се на основу процене њихових физичких и хемијских 

својстава, својстава која утичу на живот и здравље људи, својстава која утичу на 
животну средину, као и утврђених критеријума за класификацију у одређене 

класе опасности. 
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Класификација укључују и евалуацију опасности од супстанце или меша-
вине у складу са Директивом 67/548/ЕСС и 1999/45/ЕС. Опасна хемикалија је хе-

микалија која се може класификовати у најмање једну од класа опасности GHS 

UN и Health and Safety Executive (HSE). Сада се супстанце могу класификовати у 
складу са следећим категоријама и симболима R-(ризик) и S-(safety) фразе-ре-

ченице: 

*На основу физичко-хемијских особина:  
Експлозивне (Е), Оксидативне (О)  

*Запаљиве (R10):  

Веома лако запаљиве (ознака F+); Лако запаљиве (ознака F) 

*Штетне по здравље (Xn) 
*Токсичне:  

Т: Веома токсичне (Т+); Токсичне (Т) 

*Карциногене:  
R45 и R49: Карциногене Carc Cat 1; Карциногене Carc Cat 2 

Карциногене Carc Cat 3;  

по (CLP) регулацији канцерогене, category 1А, 1Б or 2 

*Мутагене> 

(Р46); Muta Cat 1, Muta Cat 2; Muta Cat 3;  
по (CLP) регулацији, мутације у герминативним ћелијама, category 1А, 

1Б ор 2; и респираторно сензитивне, category 1. 

*Репродуктивно токсичне> 
(R60, R 61); Repr Cat 1; Repr Cat 2; Repr Cat 3; по (CLP) регулацији 

репродуктивно токсичне, category 1A, 1B или 2;  

*Ендокрине дисфункције  

(CLP) 
*Корозивне  

(C) 

*Надражујуће  
(Xn)  

*Проузрокују преосетљивост  

(R42 или 43) 
*Супстанце и мешавине опасне за животну средину 

(Н) или R50, R51, R52, R53, R54 R55, R56, R57, R58, R59.  

Сврха класификације није само разврставање, него видно обележавање 

хемијске супстанце и на тај начин непосредно упозоравање корисника на опас-
ност. Опасно својство хемијске супстанце мора бити обележено прописаним гра-

фичким знаком (пиктограмом), одговарајућим словним знаком и натписом. 

Опасности које се не могу обележити графичким знацима могу се обележити R и 
S фразама, стандардних упозорења. 

3.4.  Регистрација података о сигурности утицаја на здравље 

За супстанце које се класификују као опасне, постоји обавеза за процену 
ризика. Таква се процена ризика у REACH-у назива "анализа безбедности хеми-

калије", а њени се резултати уносе у "извештај о безбедности хемикалије." 

Ауторизација супстанце и стављање на листу SVHCS (Substances of very 
high concern) SVHC је дефинисана у (члану 57 (ЕC) Но 1907/2006). Да би се мо-
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гла користити и пустити у промет супстанца са карактеристикама као ―very high 
concern‖(забрињавајућа), подносиоци захтева морају да документују да су ризици 

од ових опасних супстанци и мешавина адекватно процењени и одговарајућим 

мерама контролисани или да сруштвено економске користи од њихове употребе 
надмашују ризике.  

SVHC супстанце су са веома високим шетним утицајем на здравље. Суп-

станце из категорије SVHC имају приоритет приликом прегледа Досијеа за ре-
гистрацију супстанце од стране Комисије ЕУ да би се формирала SVHC листа.  

- карциногени (C), мутагени (М) или токсични за репродукцију (R), 

(CМR) 

- перзистентне (P), Биоакумулативне (B) и Токсичне (Т) (PBT) 

- или веома Перзистентне и Биоакумулативне (vPvВ) усаглашене са 

критериjумима из Annex XIII из REACH директиве и/или друга еви-

денција.  
У случају да су опасности од хемијске супстанце научно евидентиране 

као вероватно штетне по здравље са озбиљним здравственим последицама, или 

штетнe за животну средину као и узрочник дисфункције ендокриног система, са 

новим ознакама за опасност дефинисани су Директивом 67/548/ЕЕС. односно, 
ЕУ регулацијом (EC) No 1272/2008, названом CLP регулација за CМR супстанце. 

Rегулација (CLP)је нова европска регулација у класификацији, обележавању и 

паковању хемијских супстанци и мешавина.  

Листа SVHCс супстанци: L15 SVHC публикована у октобру 2009. 

Substance Identification 
Reason for 

Proposing Substance Name 
CAS 

Number 

EC 

Number 

Anthracene 120-12-7 204-371-1 PBT 

4,4'- Diaminodiphenylmethane  101-77-9 202-974-4 CMR 

Dibutyl phthalate  84-74-2 201-557-4 CMR 

Cyclododecane  294-62-2 206-33-9 PBT 

Cobalt dichloride  7646-79-9 231-589-4 CMR 

Diarsenic pentaoxide  1303-28-2 215-116-9 CMR 

Diarsenic trioxide  1327-53-3 215-481-4 CMR 

Sodium dichromate, dihydrate  7789-12-0 - CMR 

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk 

xylene)  
81-15-2 201-329-4 vPvB 

Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)  117-81-7 204-211-0 CMR 
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Hexabromocyclododecane (HBCDD)  25637-99-4 247-148-4 PBT 

Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain 

Chlorinated Paraffins)  
85535-84-8 287-476-5 PBT 

Bis(tributyltin)oxide  56-35-9 200-268-0 PBT 

Lead hydrogen arsenate  7784-40-9 232-064-2 CMR 

Triethyl arsenate  15606-95-8 427-700-2 CMR 

Benzyl butyl phthalate  85-68-7 201-622-7 CMR 

*Index number in Аnnex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of 
the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances. 

4. ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Процена ризика има за циљ да се он утврди како би се потом спречио, 
елиминисао или смањио. Методе и поступци процене ризика су већ добро позна-
ти и функционишу на основу препознавања опасности и штетности на радном 
месту и у радној околини. При томе ове опасности и штетности могу бити разли-
чите, како би се анализирали, проценили сви ризици и предложиле мере за њи-
хово смањивање за сваку делатност, радно место и околину. Посебно се анализи-
рају све опасности за супстанце што обезбеђује могућност примене јединствене и 
потпуне процене ризика.  

Ово наговештава несметану примену методе Високе техничке школе стру-
ковних студија (ВТШ) из Новог Сада у процени ризика на радним местима где су 
присутни хемијских агенси.за супстанце које могу изазвати удес, на основу процене 
ризика треба предвидети мере да не би дошло до удеса као и акциони план, уколико 
долази до удеса. Прихватљива метода је метода анализе критичних тачака у тех-
нолошком процесу производње (од улаза сировина у погон кроз анализу рада погона 
до добијања и складиштења производа, укључујући и опасан отпад. 

Када се утврђују критичне тачке, анализира се са аспекта опасности и 
ризика свака критична тачка посебно, предлажу се превентивне мере, да би се 
избегли могући удеси. Уколико у некој од критичних тачака долази до непредви-
ђене ситуације са могућним акцидентним исходом, предлажу се акциони планови. 

Према Упутству 98-24-ЕЗ треба проценити ризике сваке супстанце која је 
класификована са својствима опасности које могу да изазову: 

- пожар и експлозије 
- реакције хемијских агенаса са другим супстанцама и настајање нове 

штете по здравље 
- ризик од удисања 
- ризик од апсорбовања путем коже и слузокоже, контактом са очима, 
- ризик од гутања 
- ризик од продирања парентералним путем. 
Дедуктивна метода је када се усвоји коначан догађај (главни) који је 

опасан, и тражи се скуп дешавања који до њега могу довести – мапирање у 
стаблу грешке. Представник ове методе је анализа стабла грешака FTA (False 
Tree Analysis). Техника омогућује да се види разлог опасног догађаја.  
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Индуктивна метода усваја квар компоненте, а анализом се идентификују 
догађаји које овај квар може изазвати. Може се назвати и метода „шта ако― јер 

формулише питања и на њих даје одговоре да би се оценили ефекти квара на 

опасност.  
За сваку операцију коју треба да изврши машина или радник разматрају 

се одступања од намераване употребе. Тамо где је проблем критичан врши се де-

таљна анализа. Представник ове методе је HAZOP студија врло погодна за при-
мену у хемијској индустрији.  

И поред тога што у анализи процене ризика треба да учествују прави екс-

перти, технички веома образовани, FTA метода је више демонстративног и науч-

ног карактера и са захтевом познавања вероватноћа или фреквенција догaђаја па 
није реално да се користи у процени ризика у нашим условима. Ближе и реалније 

примени је нека од експертских студија - HAZOP студија.  

4.1.  Опште превентивне мере 
Према Упутству 98-24-ЕЗ ризик се може елиминисати или смањити спро-

вођењем једне или више мера: 

- осмишљавање и организовање система рада на радном месту 

- обезбедити одговарајућу опрему за рад и њено одржавање 
- број радника изложених опасности свести на минимум 

- трајање и интензитет изложености свести на минимум 

- одговарајуће хигијенске мере 
- количину агенаса на радном месту смањити на минимум 

- одговарајуће процедуре за руковање, транспорт, складиштење, транс-

порт и отпад 

4.2.  Посебне превентивне и заштитне мере  
Приоритет мера је тешко одредити и прва би била она мера која највише 

смањује највећи ризик и све тако редом. Неке акције су хитне, и понекад се процес 
рада мора зауставити јер су велики ризици и приоритет мера је заправо редослед 
њихове примене везан за ризике. Разни извори мере деле у различите групе.  

Тако на пример одређене су мере по врстама и приоритету: 
- дизајнирање радног процеса, опреме, материјала и контроле 
- заштитне мере, првенствено колективне и организационе мере 
- примена личних заштитних средстава 
Овакав редослед примена је квалитетан и стручан, али не мора бити увек 

овакав јер зависи од циља заштите. У раду је слична подела мера и вероватно се 
све поделе налазе у оквиру мера: 

- дизајн машине или технолоије 
- конструктивна заштита 
- организационе мере и рецимо 
- остале. 
Јасно да у остале, па чак и организационе можемо ставити разне активности. 
Циљ заштите може бити: 
- отклањање ризика 
- смањење ризика или 
- заштита радника 
Мере могу да се спроводе различито, у смислу шта им је место деловања.  
То место деловања може бити: 
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- хемијски агенс 
- технолошки процес или инсталација  
- радно место 
- метод рада (радник). 
Примери за ово били би: за елиминацију ризика мења се агенс, модификује 

опрема, а за метод рада изабере аутоматски процес рада. На нивоу радног места ни-
шта није учињено, а и лична заштитна средства овде немају места. Ако пак бирамо 
варијанту заштите радника, без смањења ризика, онда је концентрација мера на при-
мени личних заштитних средстава. 

Елиминација ризика 
Замена хемијског агенса као мера за елиминацију или смањење ризика је 

веома добра, али је проблем да ли постоји замена и да при том та замена одго-
вара функцији. 

Нова опрема или која се адаптира мора да одговара свим захтевима за при-
мену: материјала одређених физичко хемијских особина, при њиховој производњи, 
контроли, транспорту и осталим технолошким операцијама. 

Аутоматизација је метод рада који радника искључује из радног про-
цеса, удаљава га и/или искључује или смањује излагање опасним агенсима. Три 
наведене мере, заједно или појединачно, могу у потпуности да елиминишу ризик.  

Смањење ризика  
Следећи пример је низ мера који би првенствено утицао само на смањење 

ризика: Делимична замена агенса или промена облика или промена физичког стања; 

Затварање процеса рада ради спречавања ширења агенса и локално одстрањивање 

агенаса и загађивача;  
Складиштење опасних хемијских материја у просторима за то намењеним и 

присуство само одређених количина на самом радном месту;  

Издвајање прљавих радних места од осталих производних места; 
Општа вентилација убацивањем свежег ваздуха и избацивањем контамини-

раног (користи се код супстанци нижих и средњих токсичности, смањивања доње 

границе запаљивости и смањења нивоа мириса иритирајућих супстанци) и  

Мере заштите од пожара; 
Безбедно руковање опасним хемијским агенсима у току њиховог преноса, 

утовара и истовара у току производње и у току унутрашњег транспорта је примена 

мера у подручју методе рада. 
Заштита радника 

Заштита радника се врши на самом радном месту или личним заштит-

ним средствима у оквиру метода рада. 

Купке и тушеви за хитне случајеве испирања очију, ради деконтамина-
ције и других делова тела ради ризика од опекотина; 

Заштита од пожара пројектовањем пожарних сектора, система за дојаву 

и детекцију, путева за евакуацију, одимљавање и тако даље, примена мера у под-
ручју радног места. 

5. МЕРЕ – ПРАКТИЧНЕ СМЕРНИЦЕ 

При спровођењу мера треба поштовати одређени приоритет. Прво треба 
покушати отклонити опасности, затим изоловати и на крају смањити на најмању 
могућу меру. Мере делимо у три групе: техничке, организационе и индивидуал-
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не. Осим ових мера постоје и остале мере као и посебна мера – оспособљавање 
радника. 

Техничке мере 
Замена опасне хемијске супстанце или процеса са мање опасном хемиј-

ском супстанцом или процесом; ограничавање процеса, његовим затварањем или 

одвајањем од осталих процеса; измена технолошког процеса, аутоматизација, уг-

радња заштитних система и друга техничка решења; локална вентилација којом 
се помоћу уређаја за локално усисавање снижава концентрација опасне хемијске 

супстанце на радном месту, а што ближе извору; општа вентилација којом се 

доводи у радни простор свеж ваздух, а из њега одводи контанимиран, настао од 
непотпуно одведених агенаса локалном вентилацијом итд. 

Организационе мере 

Посао тако организовати како би што мање радника било изложено опас-

ности; складиштење залиха не вршити на радном месту, већ у складиштима, а на 
радном месту држати минималне количине, потребне само за несметано обав-

љање посла; смањити трајање и интензитет излагања опасним материјама; хиги-

јенске мере на радном месту, чишћењем прашине, уклањањем отпадака и слично; 
прикладна радна опрема, њено одржавање и контрола; безбедни радни поступци 

и обученост радника; безбедно складиштење, унутрашњи транспорт, претовар и 

уклањање отпада.  

Индивидуалне мере. Када се ризик не може смањити другим мерама, он-
да радници користе лична заштитна средтва.Ова мера представља признање не-

моћи да се на неки квалитетнији и хуманији начин реши проблем. Изузетак су 

неке акцидентне ситуације у којима ова средства представљају достојанствено и 
тренутно могуће решење.  

Остале мере 

Контроле спровођења свих мера; спискови, планови, архиве,... Упутства 
за безбедан рад; обележавања, упозорења и забране; хигијена радника и радне 

одеће; прва помоћ и оспособљавање. 

Оспособљавање 

Подразумева се да сваки радник мора бити обучен да правилно рукује 
опасним материјама и опремом у свим фазама током животног циклуса про-

извода као и поступак прве помоћи за супстанце са којима ради. Ово није специ-

фичност хемијске индустрије већ само њена наглашена потреба.  
Контролне мере 

У контролне мере спадају разне контроле, којима се контролише спрово-

ђење одабраних мера. Врло често мере постоје али је њихово спровођење лоше 
или недовољно добро. Понекад, чак се те мере и не спроводе. Искуство нам ка-

зује да у процени ризика, процењивачи у мере често убацују мере које већ по-

стоје, али се не примењују. И што је још горе, то се чини свесно јер су те чиње-

нице познате. Зато се мора говорити о контролним мерама и дати им и посебан 
значај. Или још правилније, говорити о правилном спровођењу контроле, по-

чев од управљачке контроле, доношење и примена разних аката, па до физичке 

контроле која је у функцији физичке заштите имовине, надзора и слично.  
Непридржавање мера и неспровођење контрола у области хемијске ин-

дустрије је посебно нтересантно јер у односу на остале процесе може да има веће 

последице. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

Закон о хемикалијама омогућује интегрисано управљање хемикалијама и 
националну сигурност у коришћењу и управљању хемикалијама. Добро је што се по 
новој класификацији хемикалија формира листа за забрињавајуће супстанце, а до 
2015. године и за мешавине. Свака класификована супстанца има хемијски безбед-
носни лист са проценом ризика од хемикалија као и са мерама за безбедно кориш-
ћење, што је нарочито важно за процену ризика у радној и животној средини. 

У односу на процену ризика на радним местима и у радној околини 
процена ризика са опасним хемијским агенсима има више специфичности:  

- радна метерија која се користи у процесу рада сама за себе пред-
ставља велику опасност 

- осим шире познатих опасности и штетности на радном месту и радној 
околини код процене ризика од опасних хемијских агенаса по прави-
лу се морају узети у обзир: опасности од пожара и експлозија, реак-
ције са другим суспстанцама, проблеми настали удисањем, апсор-
бовањем, контактом, гутањем и опасности по животну средину 

- мере су специфичне такође, у складу са опасностима, и добрим делом 
дириговане и технички познате 

- метода процене базира се на стручној анализи, поготово у случају 
акцидента са озбиљним последицама на животну средину, и позитив-
ни ефекти су што не оставља простора универзалним процењивачима  

- због саме опасне материје и процеса у коме учествује, посебно је важно 
вршити непрекидно врло озбиљно обучавање радника као и спроводити 
контролне мере  
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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени 

гласник РС", број 101/05),  

 

Министар рада и социјалне политике доноси 

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА  

ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ АЗБЕСТУ  
 

(Сл. гласник РС бр. 106/09)  

Основни текст на снази од 25/12/2009, у примени од 25/12/2009  

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим правилником прописују се: 

1) минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђи-
вању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању 

могућу меру ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који 

настају или могу да настану при излагању азбесту; 

2) захтеви које су дужни да испуне правна лица са лиценцом за обављање 
послова испитивања услова радне околине у поступку превентивних и перио-

дичних испитивања услова радне околине; 

3) гранична вредност изложености азбесту. 

Члан 2.  

Азбест, у смислу овог правилника, јесу следећи влакнасти силикати: 

1) азбестни актинолит, ЦАС број 77536-66-4;  

2) азбестни грунерит (амосит), ЦАС број 12173-73-5;  

3) азбест антофилит, ЦАС број 77536-67-5;  

4) кризотил, ЦАС број 12001 
-2

9-5;  

5) крокидолит, ЦАС број 12001 
-2

8-4;  

6) азбестни тремолит, ЦАС број 77536-68-6.  

Члан 3.  

(1) Овај правилник се примењује на радним местима на којима се 
обављају послови при којима запослени јесу или могу бити изложени прашини 
која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест. 

(2) Одредбе чл. 9. и 18. овог правилника неће се примењивати на радним 
местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених 
прашини која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест повремено и 
ниског интензитета и за које је на основу процене ризика очигледно да гранична 
вредност изложености азбесту неће бити прекорачена, а која обухватају:  

1) краткотрајне повремене послове на одржавању при којима се користе 
само невлакнасти материјали; 

2) послове уклањања без деформисања неразграђених материјала код 

којих је азбест чврсто повезан; 
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3) послове херметичког затварања или пломбирања материјала који 
садрже азбест, а који су у добром стању; 

4) послове при којима је обезбеђено праћење и контрола квалитета 

ваздуха и извршено узимање узорака са циљем да се утврди да ли одређени 
материјали садрже азбест. 

Члан 4.  

(1) Гранична вредност изложености азбесту је 0,1 азбестно влакно у 1 цм³ 
ваздуха у току осмочасовног радног времена.  

(2) Азбестно влакно, из става 1. овог члана, је влакно дужине веће од 5 

µм, ширине мање од 3 µм и односом дужина/ширина већим од 3:1.  

Члан 5.  

(1) Забрањено је обављање послова при којима се прскањем наноси 

азбест или материјали који садрже азбест и користе изолациони материјали 

густине мање од 1 г/цм³ који садрже азбест.  

(2) Забрањено је обављање послова експлоатације азбеста, израде и пре-
раде производа од азбеста или израде и прераде производа којима је намерно 

додат азбест, а при којима су запослени изложени азбесту, осим послова који се 

обављају ради уклањања азбеста или материјала који садрже азбест. 

Члан 6.  

(1) Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова 

радне околине дужно је да у поступку превентивних и периодичних испитивања 

услова радне околине: 
1) одреди мерна места тако да су узорци узети на тим мерним местима 

репрезентативни за запослене који су изложени прашини од азбеста или матери-

јала који садрже азбест; 

2) изврши узимање репрезентативног узорка у временском интервалу 
толиком да може да се утврди излагање током осмочасовног радног времена. 

(2) Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова 

радне околине дужно је да се у поступку одређивања мерних места консултује са 
запосленима или њиховим представником за безбедност и здравље на раду. 

(3) Правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне 

околине дужно је да у поступку превентивних и периодичних испитивања услова 
радне околине за бројање азбестних влакана користи метод фазноконтрастне оптич-

ке микроскопије у складу са препоруком Светске здравствене организације ИСБН 

92 4 154496 1 или да број тих влакана утврди другом методом која даје еквивалентне 
резултате.  

(4) Препорука Светске здравствене организације из става 3. овог члана 

одштампана је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.  

2. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА  

Опште обавезе  

Члан 7.  

(1) Послодавац је дужан да обезбеди запосленом, који јесте или може би-
ти изложен прашини која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест, 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

33 

рад при којем су спроведене мере безбедности и здравља на раду, а нарочито да 
обезбеди: 

1) да радна места на којима се обављају наведени послови буду: 
(1) јасно разграничена, 
(2) обележена одговарајућим ознакама у складу са прописима о безбедности 

и здрављу на раду и натписом "ОПАСНОСТ - АЗБЕСТНА ВЛАКНА!", 
(3) обезбеђена од приступа запослених који не раде на тим радним ме-

стима; 
2) одговарајуће помоћне просторије, као и да у тим просторијама запо-

слени не буду изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који 
садржи азбест; 

3) одговарајућа средства и опрему за личну заштиту на раду. 
(2) Послодавац је дужан да обезбеди да се средства и опрема за личну 

заштиту на раду: 
1) не износе ван локације послодавца, а уколико се њихово чишћење и одр-

жавање врши у за то опремљеним сервисима, средства и опреме за личну заштиту на 
раду се до тих сервиса морају транспортовати у затвореним контејнерима; 

2) чувају одвојено од личне одеће и ствари запослених; 

3) одлажу у за то одређено место; 
4) редовним чишћењем одржавају у задовољавајућем хигијенском стању 

након сваког коришћења; 

5) поправљају и замењују пре коришћења уколико су оштећена. 

(3) Послодавац је дужан да на свим радним местима на којима запослени 
јесу или могу бити изложени прашини која потиче од азбеста или материјала 

који садржи азбест обезбеди спровођење забране пушења. 

Члан 8.  

(1) Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на ко-
јима постоји могућност излагања запослених прашини која потиче од азбеста или 
материјала који садрже азбест изврши процену ризика од настанка повређивања 
и оштећења здравља запослених са циљем да се утврде природа и степен изло-
жености запослених и начин и мере за отклањање или смањење тих ризика, 
односно да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика уколико: 

1) је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и процењени 
сви фактори ризика који настају услед излагања запослених прашини која потиче 
од азбеста или материјала који садрже азбест; 

2) постоји разлог да се поверује у нетачност процене ризика; 
3) је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опас-

ности и штетности. 
(2) Послодавац је дужан да се у поступку процене ризика консултује са 

запосленима или њиховим представницима за безбедност и здравље на раду. 

Члан 9.  

(1) Послодавац је дужан да надлежној инспекцији рада пријави обављање 
послова при којима запослени јесу или могу бити изложени прашини која потиче 
од азбеста или материјала који садржи азбест, најмање осам дана пре почетка 
обављања тих послова. 

(2) Пријава из става 1. овог члана мора да садржи податке о: 
1) локацији на којој се изводе ти послови; 
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2) врсти и количини азбеста који се користи; 
3) пословима и радним процесима који се изводе; 
4) броју запослених који су ангажовани на тим пословима; 
5) датуму отпочињања и предвиђеном времену трајања тих послова; 
6) мерама које ће се предузети са циљем да се ограничи излагање запо-

слених азбесту. 
(3) Послодавац је дужан да надлежној инспекцији рада достави ажурира-

ну пријаву из става 1. овог члана, када се услови рада промене тако да је значајно 
повећано излагање прашини од азбеста или материјала који садрже азбест, нај-
касније у року од осам дана од дана настанка тих промена. 

(4) Послодавац је дужан да запосленима и/или њиховим представницима 
за безбедност и здравље на раду омогући увид у пријаву из ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 10.  

Послодавац је дужан да при обављању послова из члана 3. став 1. овог 
правилника изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или мате-
ријала који садржи азбест сведе на најмању могућу, а у сваком случају на 
вредност која је мања од граничне вредности изложености азбесту.  

Члан 11.  

(1) Послодавац је дужан да, у циљу смањења изложености запослених 
прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест, обезбеди 
примену превентивних мера, а нарочито да: 

1) број запослених који јесу или могу бити изложени прашини која 
потиче од азбеста или материјала који садржи азбест сведе на најмањи могући; 

2) обезбеди да се при радним процесима не ствара прашина која потиче 
од азбеста или материјала који садрже азбест или уколико је то немогуће да се 
спречи ослобађање те прашине у ваздух; 

3) обезбеди средства за рад која се могу редовно и ефикасно чистити и 
одржавати; 

4) обезбеди да се азбест или материјал који садржи азбест складиште и 
транспортују у одговарајућој, херметички затвореној амбалажи; 

5) обезбеди да се отпад сакупља и уклања са радног места што је могуће 
пре у одговарајућој, херметички затвореној и прописно означеној амбалажи. 

(2) Одредба тачке 5) става 1. овог члана не примењује се на површинску и 
подземну експлоатацију минералних сировина, а са овим отпадом поступа се у 

складу са прописима који уређују управљање отпадом. 

Члан 12.  

Послодавац је дужан да, на основу препознатих штетности које настају 
или могу да настану на радном месту у радној околини услед присуства прашине 
која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест, ангажује правно лице 
са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних испитивања услова 
радне околине са циљем да се применом превентивних мера обезбеди да се 
изложеност запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који 
садржи азбест сведе на најмању могућу или на вредност која је мања од граничне 
вредности изложености азбесту. 

Члан 13.  

(1) Послодавац је дужан да што је могуће пре, уколико је изложеност 

већа од граничне вредност изложености азбесту, утврди разлоге због којих је 
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дошло до прекорачења граничне вредности изложености азбесту и да предузме 
одговарајуће мере. 

(2) Послодавац је дужан да обезбеди да се на радним местима где је 

изложеност већа од граничне вредности изложености азбесту заустави обављање 
послова све док се не предузму одговарајуће мере. 

(3) Послодавац је дужан да након спроведених превентивних мера које 

треба да смање изложеност испод граничне вредности изложености азбесту 
ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних испитивања 

услова радне околине са циљем да се провери ефикасност спроведених мера. 

Члан 14.  

(1) Послодавац је дужан да запосленима, који обављају послове на радним 
местима на којима се применом других мера изложеност запослених прашини која 

потиче од азбеста или материјала који садржи азбест не може смањити испод гра-

ничних вредности изложености азбесту, обезбеди коришћење одговарајућих сред-
става и опреме за личну заштиту на раду и контролу њихове употребе у складу са 

наменом. 

(2) Послодавац је дужан да обезбеди да коришћење средстава и опреме за 

личну заштиту на раду буде привремено и сведено на неопходан минимум за сваког 
запосленог. 

(3) Послодавац је дужан да при обављају послова из става 1. овог члана 
запосленима обезбеди потребно време одмора у зависности од личних и климат-
ских услова. 

Посебне обавезе  
Члан 15.  

(1) Послодавац је дужан да пре отпочињања радова на рушењу или 
одржавању предузме све потребне активности да би се утврдило присуство аз-
беста или материјала који садрже азбест и да при томе прибави све неопходне 
информације од власника средстава за рад. 

(2) Послодавац је дужан да, када је утврђено присуство азбеста или 
материјала који садрже азбест, поступи у складу са општим обавезама које су 
прописане овим правилником и применљиве у конкретној ситуацији. 

Члан 16.  

Послодавац је дужан да, при обављању радова рушења, уклањања, по-
правке и одржавања када се може претпоставити да ће гранична вредност изло-
жености азбесту бити прекорачена и поред тога што су примењене техничке 
превентивне мере за смањење концентрације азбеста у ваздуху, спроведе остале 
превентивне мере, а нарочито: 

1) да запосленима обезбеди коришћење одговарајућих средстава и опреме 
за личну заштиту на раду и контролу њихове употребе у складу са наменом; 

2) обезбеди и истакне ознаке упозорења да гранична вредност изложе-
ности азбесту може бити прекорачена; 

3) да спречи ширење прашине од азбеста или материјала који садржи 
азбест ван радног места. 

Члан 17.  

(1) Послодавац је дужан да изради План рада пре почетка отпочињања 

радова: 
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1) на рушењу објеката, конструкција, инсталација, постројења или пло-
вила који садрже азбест и/или производа који садрже азбест; 

2) на уклањању азбеста и/или производа који садрже азбест из објеката, 
конструкција, инсталација, постројења или пловила. 

(2) Послодавац је дужан да извођење радове планира тако да се азбест, 
односно производи који садрже азбест уклоне пре него што се отпочне са рушењем, 
осим уколико би такав редослед извођења радова повећао ризик по безбедност и 
здравље запослених. 

(3) План рада, из става 1. овог члана, поред превентивних мера садржи по-
датке о: 

1) локацији на којој се изводе радови; 
2) начину извођења радова и планираном времену њиховог трајања; 

3) средствима и опреми за личну заштиту на раду и начину контроле 

њихове употребе; 
4) начину и поступку преношења азбеста или материјала који садрже азбест; 

5) опреми која ће се користити с циљем заштите и деконтаминације запосле-

них који обављају те радове и заштите других лица која су у непосредној близини; 
6) начину и поступку утврђивања присуства азбеста након завршетка радова. 
(4) Послодавац је дужан да План рада, из става 1. овог члана, достави над-

лежној инспекцији рада најкасније осам дана пре почетка отпочињања радова. 

3. ПРАЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 18.  

(1) Праћење здравственог стања запослених који раде на радним местима 
из члана 3. став 1. овог правилника врши се кроз претходне и периодичне лекарс-
ке прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком и циљане ле-
карске прегледе, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду 
и здравствене заштите.  

(2) Послодавац је дужан да запосленог који ради на радном месту из 
члана 3. став 1. овог правилника, а које није актом о процени ризика утврђено 
као радно место са повећаним ризиком, упућује на циљане лекарске прегледе пре 
почетка рада и све док запослени јесте или може да буде изложен прашини која 
потиче од азбеста или материјала који садржи азбест.  

(3) Циљани лекарски прегледи, из става 3. овог члана, врше се на начин, 
по поступку и у роковима као и претходни и периодични лекарски прегледи 
запослених на радним местима са повећаним ризиком. 

(4) Праћење здравственог стања запослених врши се на основу предлога 

службе медицине рада, на терет послодавца, и после завршетка обављања посло-
ва из члана 3. став 1. овог правилника, односно престанка радног односа.  

(5) Запосленом се, на основу резултата лекарских прегледа, могу одредити 

мере за личну заштиту, као што су ограничено коришћење средстава и опреме за ли-
чну заштиту на раду, потребно време одмора, забрана излагања азбесту и друге мере. 

4. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 19.  

(1) Послодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за 
безбедност и здравље на раду обезбеди све информације које се односе на без-
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бедност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају с циљем 
остваривања безбедних и здравих услова за рад при излагању азбесту.  

(2) Информације морају да садрже минимум података који се односе на: 
1) ризике од настанка повреда или оштећења здравља запослених који 

настају или могу да настану при излагању прашини која потиче од азбеста или 

материјала који садржи азбест; 
2) постојање прописане граничне вредности изложености азбесту; 

3) постојање обавезе вршења превентивних и периодичних испитивања 

услова радне околине; 
4) хигијенске захтеве; 

5) спровођење забране пушења; 

6) значај примене превентивних мера за смањење изложености прашини 

која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест; 
7) значај правилног коришћења и одржавања средстава и опреме за личну 

заштиту на раду. 

(3) Послодавац је дужан да обезбеди запосленима и/или њиховим пред-
ставницима за безбедност и здравље на раду увид у резултате испитивања услова 

радне околине уз објашњење о значају добијених резултата. 

(4) Послодавац је дужан да обезбеди да запослени и њихови представни-

ци за безбедност и здравље на раду буду у најкраћем могућем року информисани 
да је дошло до прекорачења граничне вредности изложености азбесту, о разло-

зима због којих је до тога дошло и мерама које су предузете. 

5. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 20.  

(1) Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 
запослене који јесу или могу бити изложени прашини која садржи азбест упозна 

са свим врстама ризика који се могу појавити на радном месту и у радној око-

лини, а посебно са ризицима који се могу појавити у зависности од: 
1) особина азбеста и његовог утицај на здравље укључујући синергетски 

ефекат пушења; 

2) врсте производа или материјала који садрже или се претпоставља да 
садрже азбест; 

3) врсте послова при којима може доћи до излагања азбесту. 

(2) Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 

из става 1. овог члана запослене упозна са значајем примене превентивних мера 
за отклањање и смањење изложености, као и са конкретним мерама за: 

1) безбедан и здрав рад, контролу обављања послова и средства и опрему 

за личну заштиту на раду; 

2) деконтаминацију; 
3) поступање са отпадом; 

4) праћење здравственог стања. 

(3) Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 

из става 1. овог члана запослене упозна са улогом, одређивањем, избором, огра-
ничењима при коришћењу и правилном коришћењу средстава и опреме за личну 

заштиту органа за дисање. 
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(4) Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав 
рад, путем инструкција у писменој форми, упозна запосленог са процедурама по 

којима је дужан да поступа у случају када је изложеност већа од граничне 

вредности изложености азбесту. 

6. САРАДЊА ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 21.  

Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и 

здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на 

примену превентивних мера при излагању азбесту, а нарочито на мере које треба 
или се предузимају у случају када је гранична вредност изложености азбесту 

прекорачена. 

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 22.  

(1) Послодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели 
обављање делатности, односно обезбедили примену превентивних мера при изла-

гању азбесту које нису у супротности са одредбама овог правилника, дужни су да 

своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од три године од дана 

ступања на снагу овог правилника, осим са одредбама члана 18. овог правилника - 
које су дужни да примењују од дана ступања на снагу овог правилника.  

(2) Правно лице коме је решењем министра надлежног за рад издата 

лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине пре ступања на 
снагу овог правилника дужно је да усклади своје пословање са одредбама овог 

правилника у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 23.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служ-

беном гласнику Републике Србије". 

 

Број 110-00-00007/2009-01  
У Београду, 3. децембра 2009. године  

Министар, 

Расим Љајић, с.р.  
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AЗБЕСТ - ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ  

ИЛИ ЗАБРАНА КОРИШЋЕЊА 

Борислава Симендић1, Весна Петровић1 

borosim@sezampro.yu, savetati@gmail.com, 

РЕЗИМЕ 

Овај рад представља преглед досадашњих сазнања о азбесту, његовим карактери-
стикама, структури, методама детекције као и штетном дејству на људски организам. Кроз 

приказане структурне карактеристике азбеста дато је објашњење штетног (или не) дејства на 

здравље људи.  

Размишљање о томе да ли треба потпуно забранити употребу азбеста или га кори-

стити уз употребу свих мера заштите дато је кроз преглед низа закона који су уведени у мно-

гим земљама ЕУ, али и кроз размишљања водећих истраживача и лекара у Русији као водећој 

земљи у свету у производњи азбеста. 

Кључне речи: азбест, азбестоза, хидратисани силикати 

ASBESTOS – PREVENTIVE MEASURES  

OR PROHIBITION OF USE 

ABSTRACT  
The paper surveys the present knowledge about asbestos, its properties, structure, methods 

of detection, and harmful effects on the human organism. The explanation of harmful (or harmless) 

effects on the health of people is given through the presented structural characteristics of asbestos.  

The dilemma whether to fully prohibit the use of asbestos or to use it with all protective 

measures is displayed through a review of the set of regulations introduced in many EU member 

states, but also through the opinions of leading researchers and medical experts from Russia as the 

greatest producer of asbestos in the world. 

Key words: asbestos, asbestosis, hydrated silicates 

1. УВОД 

Азбест је уобичајен назив за групу различитих природних хидратисаних 
силикатних минерала (табела 1), које карактерише кристална структура и изу-
зетно мала топлотна проводљивост. Реч азбест потиче из грчког језика и значи 
негасиво или неуништиво [1]. 

Кризотил чине око 95% процењених укупних резерви азбеста, док оста-
лих 5% чине подгрупе амфибола. 

Основна апликативна карактеристика ових материјала је да поседују екс-
тремно танку влакнасту структуру, због које их одликује висока отпорност на 
кидање, мала топлотна проводљивост, велика термичка стабилност (температура 
топљења је 1150 

0
C). Од ових материјала се могу „исплести― предива а потом и 

термотпорни текстил [1,4]. 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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Табела 1: Класификација азбестних материјала 

Групе и подгрупе Хемијска формула 

Амфиболи  

Антофилит Mg7Si8O22(OH)2 

Амозит (смеђи азбест) (Fe2+Mg)7Si8O22(OH)2 

Кроцидолит (плави азбест) Na2Fe2(Fe2+Mg)3Si8O22(OH)2 

Тремолит Ca2Mg5 Si8O22(OH)2 

Актинолит Ca2(Fe2+Mg)5Si8O22(OH)2 

Серпентини  

Кризотил (бели азбест) Mg3(Si2O5) (OH)4 

 
Употреба азбеста је почела почетком 20 – тог века за изолацију парних 

машина, а касније у II светском рату у изградњи бродова, након чега је почела и 
употреба ових материјала у производима за широку употребу [2]. Данас постоји 
више од 3000 различитих примена азбеста: ватростални текстил, папир и картон, 
облоге за квачила и кочнице, азбестно-цементна ужад и цеви, кровни и подни 
производи, електрични и термички изолациони материјали и др. Неки од 
наведених производа су дати на слици 1 [2,3]. 

 

  Цеви од азбеста    Азбестне рукавице   Азбестне кочне облоге 

Слика 1: Неки од производа у широкој употреби који садрже азбест 

2. УТИЦАЈ АЗБЕСТА НА ЗДРАВЉЕ 

Азбест се, као што је већ речено, састоји од микроскопских танких вла-
кана (дужине веће од 5 m и ширина мање од 3 m, а однос дужине и ширине је 
већи од 3: 1) који се лако могу наћи у радној средини уколико се праве производи 
од азбеста, или након деструкције материјала у којима се налази азбест. Ова 
влакна се лако подижу у ваздух и уколико дође до инхалације у плућа, влакна 
могу да прођу природно филтрирање и да се забоду дубоко у плућно ткиво и 
изазивају озбиљне здравствене проблеме [3, 5, 6]. 

Азбест је веома резистентан на хемикалије, што га чини веома атрактив-
ним у индустријским условима, али када се нађе у ткиву не може се разградити 
телесним хемијским процесима.  

Светска здравствена организација WHO (Worl Health Organisation) дефи-
нише следеће болести које су директно повезане са инхалацијом азбеста:  

Азбестоза – је немалигна болест плућа која настаје инхалацијом азбестних 
влакана. Иако се не зна тачан механизам како азбестна влакна проузрокују обо-



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

41 

љења, сматра се да тело покушава да раствори та микровлакна подизањем ки-
селости, међутим та киселина на влакно веома мало утиче, али зато катасрофално 
утиче на околно ткиво. То има за последицу упални порцес чија последица може 
бити упална плеури (плућне марамице), касније задебљање плеури (као грану-
лација) а у плућима се развија фиброза. Али, да ли ће се и којим темпом развити 
фиброза зависи искључиво од имуног стања болесника. 

  

 Слика 2.1.: Азбест на Слика 2.2.: Лунг канцер плућа 
 рендгенском снимку плућа 

Пре сто година азбестоза је била смртоносна, али како су се развијала 

сазнања о штетном дејству азбеста и паралелно са тим спроводиле мере заштите, 
смртност од саме азбестозе је готово нула.  

Малигна болест плућа (lung cancer by asbestosis) – је малигно обољење 
које настаје као последица азбестозе.  

Мезотелиомија – је малигна болест плеуре и/или перитонеуме (абдоминал-
ни зид). Овај облик малигнитета је веома специфичан и по досадашњим сазнањима 
директно је везан за удисање азбеста. Поединци који пуше имају додатни ризик од 
рака плућа када су изложени азбесту. 

Посебан проблем код експозиције азбестом је што само присуство азбеста 
не изазива симптоме као што је главобоља, болови у мишићима или неке друге 
симптоме. Кумулативни ефекти се примећују после више од 15 година и доводњ 
до поменутих болести. 

3. КРИСТАЛНА СТРУКТУРА  
И ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ АЗБЕСТА 

1.  Кристална структура серпентина 

Кризотил је једини представник групе серпентина и он има слојевиту 

структуру. Слојеви су сачињени од атома силицијума који су окружени са четири 
атома кисеоника у угловима скоро правилног тетраедра. Ови тетраедри су пове-

зани преко кисеоника који се налазе у рогљу тетраедра и међусобно су повезани 

чинећи континуалан спој. Процепи у равнима сачињеним од атома кисеоника 
испуњени су OH јонима. Изнад ове равни лежи низ атома магнезијума октаедар-

ски окружени атомима кисеоника. Сваки атом магнезијума има изнад себе тро-

угао са три OH јона, а испод себе са два О и једним OH јоном, ротираним за 600 
у односу на претходни, слика 3.1.1.  
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Хемијска формула једне ћелије је Mg3Si2O5(OH)4 [1,3]. 

 

Слика 3.1.1.: Кристална структура кризотила  

При изградњи спиралне структуре описани композитни слојеви се супер-

понирају, при чему је размак између слојева око 0,75 nm. Приликом слагања ових 

слојева један слој може да буде директно изнад другог, а може доћи и до расе-
љења или ротације између слојева.  

Електронска морфологија кризотила указује да су структурни слојеви у 

кризотилу закривљени око х – осе и формирају или завојнице или концентричне 

кружне цеви, слика 3.1.2. Разлог закривљености слојева лежи у тежњи силицију-
мових атома да имају мању димензију понављања од компонената са магнези-

јумом, и то доводи до савијања при чему се октаедри магнезијума налазе на 

спољној страни кривине[1,3,7]. 

 

Слика 3.1.2.: Концентричне кружне цеви које формира кризотил 

Пречници ових цеви су око 20 nm. Тако нпр. узорак крисолитног азбеста 

површине 0,1 mm
2
 садржи око 2x107 цевастих влакана који су приближно пара-

лелно оријентисани [1,3,7]. 

2. Кристална структура амфибола 

Основна јединица грађе амфибола је такође SiO4 тетраедатри, формирани 

на исти начин као и код кризотила, али ови тетраедри формирају ланце преко ато-
ма кисеоника на угловима, слика 3.2.1. Карактеристична формула ланца је Si4O11, а 

размак између понављања је око 0,53 nm. Ланци су широки четири тетраедра и 

врло дугачки. Ови ланци су повезани катјонима као што су Mg и Ca [1,3,7]. 
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Слика 3.2.1 Тетраедарски ланци које формирају 

 SiO4 тетраедри код амфибола 

3. Физичке особине  

Физичке особине азбеста нису у потпуности резултат ланчасте структуре 

амфибола, напротив многи амфиболични минерали не стварају азбест и ако посе-
дују ланчасту структуру. Неке од најзначајнијих физичких особина азбеста су 

приказане у табели 2. 

Табела 2: Неке физичке особине азбеста 

Групе и подгрупе 
10

3 

[kg/m
3
] 

c 

[J/molK] 

Тврдоћа 

по Mohsu 

 

[М /cm] 

10
10

 

[N/m
2
] 

Амфиболи      

Антофилит 2,85-

3,1 

0,89 5,5-6 2,5-7,5 15,5 

Амозит (смеђи азбест) 3,43 0,81 5,5-6 преко 500 16,18 

Кроцидолит (плави азбест) 3,37 0,84 4,0 0,2-0,5 18,63 

Тремолит 2,9-3,2 0,89 5,5 - - 

Актинолит 3,0-3,2 0,91 6 - - 

Серпентини      

Кризотил (бели азбест) 2,55 1,13 2,5 - 4 0,003-0,15 16,18 

Где је  - густина, c – специфична топлота,  - електрична проводљивост 
и -Јангов модуо истезања. 

На основу приказаних вредности уочава се да је кризотил одликује најма-
ња густина и најмања тврдоћа, док истовремено има највећу специфичну топло-
ту. Ово поређење доводи до закључка да је кризотил, као једини азбест са слоје-
витом структуром, постигао мањи степен паковања основних јединица него ос-
тале подгрупе азбеста са ланчастом структуром. Због мањег степена паковања, 
који је омогућио формирање већих агломерата, кризотил би требало да покаже 
мању активност везану за продирање у дисајне органе, те да је мање опасан по 
људско здравље него амфиболични азбести [1,3,7]. 

4. Одређивање присуства азбеста 
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За детекцију и одређивање броја азбестних влакана у ваздуху развијене 
су бројне методе. Њихово бројно присуство отежава поређење добијених резул-

тата, и због тога је Светска здравствена организација (WHO – World Health Orga-

nization) спровела пројекат који има за циљ успостављање јединствене методло-
гије бројања концентрације влакана у ваздуху [5,6]. 

Радна група је постигла конснзус о препорученим методама за бројчано 

одређивање концентрације влакана у ваздуху путем фазноконтрастне оптичке ми-

кроскопије и дефинисано је правило бројања: бројиво влако је честица дужа од 5 m, 

чија је ширина мања од 3 m, а однос дужине и ширине је већи од 3:1. Бројиво влак-
но чија се оба краја налазе у пољу окулара се броје као 1 влакно, а влакно чији се са-
мо један крај налази у пољу окулара као половина влакна. Влакно које у потпуности 

прелази окулар, тако да се ниједан крај не налази у пољу окулара се не рачуна. 

4. ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ О АЗБЕСТУ 

Европски парламент је 1976. године донео Директиву којом се ограничава 
производња и употреба азбеста, с тим да се до 1. јануара 2005. године све земље чла-
нице потпуно забране употребу одређених опасних материја у које се убраја и аз-
бест. Да би до 15. јуна 2006. године своје законске акте ускладили са овом дирек-
тивом.  

У табели 3 је приказана хронологија увођења забрана у поједине земље ЕУ. 

Табела 3: Хронологија увођења прописа о азбесту у појединим државама ЕУ 

Година Држава Пропис 

1972 Данска Забрана примене азбеста за изолације 

1972 В. Британија Ограничење концентрације азбеста у радном простору 

1975 Шведска Забрана употребе плавог азбеста 

1976 Француска Забрана азбеста у ваздуху 

1983 Исланд Забрана употребе свих врста азбеста 

1984 Норвешка Забрана употребе свих врста азбеста 

1986 Данска Потпуна забрана употребе кризотила 

1986 Шведска Забрана разних врста кризотила 

1990 Аустрија Забрана разних врста кризотила 

1991 Холандија Забрана разних врста кризотила 

1992 Финска Забрана разних врста кризотила 

1992 Италија Потпуна забрана употребе кризотила 

1993 Немачка Забрана употребе разних врста кризотила 

1996 Француска Забрана употребе разних врста кризотила 

1998 
Белгија,  

В. Британија 
Забрана употребе разних врста кризотила 

1998 Словенија Забрана употребе азбеста 

2008 Србија О начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест 

2009 Србија 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при излагању азбесту 
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На нивоу ЕУ директиве које су везане за рекламирање, употребу и прода-
ју азбеста су:  

83/477/EEC (1983) – заштита радника од изложености азбесту 
83/478/EEC (1983) – рекламирање и употреба азбеста 
78/319/EEC, 87/217/EEC, 91/689/EEC – мере з азаштиту околине од зага-

ђења азбестом као и мере за контролу отпада од азбеста 
67/548/EEC (1991) – класификација свих врста азбеста 
91/382/EEC (1991) – смањење максимално дозвољене количине азбеста 
90/394/EEC (1990) – уводи се начин замене азбеста 
91/659/EEC – забрана употребе свих врста азбестних влакана 
2003/18/EC – заштита радника од изложености азбесту при раду [8]. 

5. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Највећа налазишта азбеста (кризотила) се налазе у Русији (Свердловској 
области) и она је водећа замља у свету по производњи и коришћењу производа 
од азбеста. Међутим, од 1990. год. производња азбеста је смањена четири пута. 
Ово смањење је последица увођења делимичне или потпуне забране коришћења 
азбеста у многим земљама на свету [9].  

По молби министраства за изградњу Русије, а уз подршку министарства 
здравља, министарства рада, министарства иностраних послова Русије и одговара-
јућих гранских синдиката, Влада Руске федерације је донело одлуку 31.07.1998. „О 
положају Руске федерације по питању коришћења кризотилног азбеста―. Одлука је 
заснована на искуству вишегодишњег коришћења азбеста у Русији, са позиција 
Руске академије медицинских наука, и сматра се је да су неосноване забране упо-
требе производа од азбесза, услед недостатка довољних медицинско-биолошких 
показатеља и предложило је другим државама да се од њих уздрже. 

Ф. Когана (2000) је утврдио да је број оболелих од рака плућа за 8-11% 

мањи у Свердловској области него у осталим деловима Русије, док је Э. Г. Плот-

ко са сарадницима (2000) утврдио су да готови производи не отпушатају честице 
азбеста ни у каквим природним-антропогеним процесима. 

У акцијама против азбеста у Русији сматрају да западно европске компа-

није просперирају и зарађују милионе заменом азбеста другим материјалима. 
У априлу 2000. год. председник русије В.В. Путин је потписао указ о рат-

ификацији Конвенција N
0
 162 Међународне организације рада о „Заштити на 

раду при коришћењу азбеста―. Ову конвенцију је потписало још 120 земаља [9]. 
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ДЕМЕРКУРИЗАЦИЈА У ЛАБОРАТОРИЈАМА 

Ivakhnyuk Gregory1, Solncev Vladimir2  

 

РЕЗИМЕ 

Овај проналазак је везан за област техничке хемије, нарочито за методе демеркури-

зације површина контаминираних живом при истицању на температурама од +40 до -25 °C. 

Суштина проналаска је брже и много ефикасније уклањање живе са површине него код стан-

дардних решења. 

Метод демеркуризације површина контаминираних металном живом обухвата довод 

воденог раствора за демеркуризацију, деловање елиминатора живе на површини, и одлагање 
у води нерастворених продуката оксидације живе механичким средствима.  

У додиру са растворима разних елиминатора, жива се претвара у облик који се у 

води не раствора (Hg2Cl2; HgO; NgSl2 • 2NgO; NgSl2 • 4NgO; 2NgSl2 • NgO; HgS, итд.) и 

уклања се механички са површине. Време интеракције живе и елиминатора је 1,5-2 дана уз 

проток од 0,4 – 1 литар по m2.  

Да би се скратило време демеркуризације и умањила штета на површини користе се 

раствори хлор-моноксида у угљениктетрахлориду у концентрацији од 53 mg/ml до 0.5 mg/ml 

у времену демеркуризације не краћем од 5 минута на температурама од +40 °C до -25 °C. 

Ефикасност развијене методе по питању датог времена и датог температурног распона је 

100%. Њена вредност зависи од методе избора и обраде узорака за одређивање контамираних 

површина металном живом и њеним једињењима, која је базирана на методи Полежаева. 

Кључне речи: жива, демеркуризација, елиминатор живе, хлор-моноксид 

 

THE FEATURES OF THE MERCURY CONTROL  

IN THE SURFACE AND OF DEMERCURIZATION  

IN FLOW OF MERCURY 

ABSTRACT 

The invention relates to the field of technical chemistry, in particular, to methods demer-

curization surfaces contaminated with mercury during its spill at temperatures from +40 to-25 ° C. 

The essence of the invention is the removal of mercury from the surface in a shorter time with higher 
efficiency than using a standard of demercurization solutions.  

Method of demercurization surfaces contaminated with metallic mercury, includes drawing 

water solution of demerkurization, endurance of demerkurizator on the surface and disposal of the 

water-insoluble products of oxidation of mercury by mechanical means.  

In conjunction with solutions of different demercurizators the mercury is transformed into 

water-insoluble form (Hg2Cl2; HgO; NgSl2 • 2NgO; NgSl2 • 4NgO; 2NgSl2 • NgO; HgS, etc.) and 
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removed from the surface mechanically. Time interaction of mercury in the molecular form and 
demercurizator is 1,5-2 days with flow 0,4-1 liter of 1 m2.  

In order to reduce the time of demercurization and reduce the damage of the surfaces of de-

mercurization it is spend by the solutions of chlorine monoxide in the tetrachloride carbon concentra-

tion of 53 mg/ml to 0.5 mg/ml in time of demercurization not less than 5 minutes at temperatures 

ranging from +40 oC to-25 °C. Effectiveness of demercurization method developed achieves a 

specified time and a specified temperature range to 100%. Its value depends on the method of 

selection and processing of samples for the determination of contaminated surfaces with metallic 

mercury and its compounds, which is based on the method of Polezhaeva. 

Keywords: mercury, demercurization, demerkurizator, chlorine monoxide. 

1. INTRODUCTION 

As part of modern technical means are the devices bearing the metal mercury. 

Now for its control the diversified analytical methods and means are used. At the same 
time the distance of points of mercury processing strongly complicates the using of 

high-precision analytical devices and more often for the control of the maintenance of 

mercury in air and on surfaces Polezhaev's method is used. For maintenance of the 
authentic mercury control on surfaces on the basis of this method the way of selection 

and processing of mercury tests has been developed on surfaces on which the patent is 

taken out № 2229109. The developed method is applied to evaluate the effectiveness 

demercurization solution surface by ferric chloride, a mixture of solutions of potassium 
permanganate and hydrochloric acid, pure solution of potassium permanganate. 

Identified compounds and solutions for demercurization prepared on their basis - 

oxides of chlorine in carbon tetrachloride of high demercurization properties.  

2. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PROBLEM 

The chemical composition of air is one of the main characteristics of the ha-

bitability of modern enterprises. Its formation depends on the availability of a variety of air 
contaminants evolved from the operation of mechanisms, systems, devices and materials.  

Among the chemical substances arriving in atmosphere, especially it is neces-

sary to allocate mercury. Now there are no enough effective demercurization means 

which would not damage equipment surfaces. All demercurization means based on the 
chemical transformation of metallic mercury into insoluble horn mercury, sulfur com-

pounds or mercury oxide and based on the reaction of mercury with chlorine, sulfur 

compounds or oxygen with strong oxidizing agents. In case of contact of mercury in 
droplet form into any equipment it should be replaced. Couples of mercury penetrate 

deep into many materials, and after demerkurization after some time re-entering the at-

mosphere. Therefore, a demercurization works is very costly, which, moreover, goes a 
very long time.  

It is well known the use of mercury in the joists, pressure gauges, vacuum gauges, 

thermometers, numerous seals, breakers, high-vacuum pump, all kinds of relays, thermo-

static devices, and other. Metal mercury is used as ballast, thermoregulation and sealing 
liquid. In the Navy has submarines using mercury in the system trim 

Now, among the technical means of control of the atmosphere pollution are 

widely used gas analyzers ―Юлия‖ and indication tube ИTM-11 (its analogues), which 
determine the mercury pollution of oxygen at the ПДК (ambient air standard). 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=2736780_1_2
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In all cases, the flow of mercury first survey was conducted with the help of 
indicator tubes of mercury or a gas analyzer. For the determination of the fact of mer-

cury pollution of various environments widely uses Polezhaev's method and its various 

versions. In the process of determining the extent of mercury pollution of various 
environments to explore:  

- scraping paint; 

- pollution of metal surfaces; 
- insulation samples; 

- samples woodwork; 

- samples of rubber products, etc. 

In assessing of the pollution of these objects to obtain reproducible results 
were not obtained, because practice has shown the imperfection of the methods of 

selection and processing of samples taken.  

The Polezhaev‘s method \ 1.2 \ lies in the interaction of mercury with iodine in 
the presence of KI and the formation of complex compound К2(НgI4).  

Hg + I2  HgI2               (1) 

HgI2 + 2KI  К2  НgI4          (2) 

 When added to the solution of the reagent compound is formed pink mist Сu2 

НgI4 . Contents of mercury determined colorimetrically on a pink color Сu2 НgI4  
against white suspension СuI2. Sensitivity of the method 0,01 mg/m

3
. 

This method was developed for the analysis of air samples and performed as 

follows. 30-40 l of the investigated air at 40 l/h is passed through two series-connected 
absorption Polezhaev‘s device containing 2 ml of absorbent solution (Pic.1).  

 

Pic.1. Scheme air sampling. 
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In the process of sampling is ablation of iodine from the solution, while the 
absorption color of the solution becomes pale. Restore the original color of the solution 

implemented 0,1 m. solution of iodine in 3% solution of potassium iodide, which is 

added dropwise to restore the original color. Iodine ablation is particularly high if the 
heated air is analyzed. Determination of mercury in the sample carried out in the 

following sequence. In centrifuge tubes made of 1 ml of absorbent solution from each 

device, add 1-2 drops of 0,1 N. iodine solution to restore the original color of the 
absorption solution and injected in 0.8 ml of reactive solution. The liquid is shaken, left 

for 15-20 minutes before the deposition of particulate matter, and then compare the 

color of the latter with a standard scale (Pic.2.), (Tab. 1). 

 

Pic.2. Standard Scale. 

 

Pic.3. Image scale with levels of mercury in the sample 5, 20 мкг. 

Calculation of the concentration of mercury in the air hold the formula: 
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1VV

aV
C

o

 

V - total volume of test solution, ml; 
a - amount of mercury found in the analyzed volume of solution, g; 

V1 - volume of test solution taken for analysis, ml; 

V0 - volume of the investigated air, l.  

 Таble.1 

Reagents 
Standart 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Standard solution, 

containing mercury,  

0,001 mg/ml 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 - - - - - - 

Standard solution, 

containing mercury  

0,01 mg/ml 

- - - - - - 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 

Absorbing solution, 

ml 
1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0 

Reactive solution In all tubes of 0.8 ml 

The mercury content 
in the sample (mg) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10 

 
This method can be modified to assess the pollution of metallic mercury 

surfaces.  

3. THE ESSENCE OF THE PROPOSED METHOD FOR 

DETERMINATION OF MERCURY ON THE SURFACES 

Mercury on the surfaces can be in the adsorbed form in adsorbed water condition 

in the form of droplets of different sizes as a visible, so not visible. Distribution of mercury 

on the surface is very heterogeneous. For a meaningful assessment of the degree of surface 
pollution with mercury is proposed the following method. Flushing is carried out from the 

surface of 100 cm2 (square 10x10 cm). For this purpose, made a stencil, whose boundaries 

are applied to the surface being studied in pencil. (Pic. 4).  

  

Pic. 4. The surface is processed using a tampon. 
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Application of the absorption solution on this surface is carried out with tweezers, 

using a cotton swab weighing 300 mg. This cotton swab moistened in the absorbent 
solution, gently pressed and rubbed parallel to the surface of the first horizontal, then 

vertical motions. Then swab is placed in a tube and filled with 2 ml of absorbent solution of 

(Pic. 5.) 

     

Pic. 5. The extension of the swab in the tube and rubbing a glass rod. 

Collect the remainder of the absorbent solution with the second dry cotton swab 

weighing  30 mg. After collecting the absorbent solution swab is placed in the same tube. 
Both swab carefully fray with a glass rod in the solution, then squeezed out on the side of 

the tube and removed from it (for a possible re-processing) (Pic 6.). 

     

Pic. 5. Stages of processing a tampon, a photograph of his streak on the lateral surface of the 

tube.  

Chemisorptions‘ capacity of the absorption solution (1 ml) which is processed by a 
swab should be the equation of reaction of about 2 mg of mercury. However, as practice 

showed, the absorbing solution is not fully linked mercury collected with cotton. His real 

chemisorptions‘ capacity is about 50-70 micrograms of mercury in the sample. Therefore, 

if there is on the surface of large concentrations of mercury (or the presence in sponges 
collected from the surface of the droplets of mercury) should be repeated handling of both 

the surface and tampons to obtain reproducible results.  
Polluted surfaces with a dropping mercury flow is sufficiently large. Therefore the 

range of the scale for approximate estimation of pollution increases. To obtain sufficient 
reliable data in proportion to the dilution of samples with the absorption solution so that the 
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color of the sample met the scale. The proposed method of selection of mercury was 
recognized invention and patented №2229109 (3).  

When applying this method in practice yielded the following results. 
Investigation of surface pollution with mercury was carried out in two areas: the 

definition of polluted surfaces with mercury due to adsorption of vapors and direct contact 
of metallic mercury with study surface (the presence of the droplet forms of pollution on 
the surface).  

Determination of mercury pollution of various surfaces by adsorption of its vapor 
was carried out as follows.  

In a tightly closed glass can with 10 g mercury was a plate made of polyethylene 
with a surface 50sm

2
. She interacted with saturated mercury vapor for 5 days at a 

temperature of 25 ° C. Then to assess the extent of pollution mercury vapor was held on the 
proposed control method. As a result of the experience of the first two wash-out fleece, 
gave a positive result - the presence of mercury approximately 1mkg in the sample (0.02 
g\cm

2
). Repeated processing wool by absorption solution showed the presence of mercury 

is about 0.3 mcg per sample. The third processing wool was negative  
Second wash-out gave the same results as with re-treatment after the first wash 

fleece, approximately 0.3 mcg per sample.  
When re-processing of the second flush fleece absorption races-create, the results 

were negative - mercury was not found. Third wash was negative. Thus, the total mercury 
polluted polyethylene surface was as follows: 1+0.3+0.3 = 1.6 mcg. Similar results were 
obtained in contact with mercury vapors of various metal surfaces - aluminum and steel. 
Total mercury-contaminated aluminum surface was - 1.8 mcg, steel - 1.9 mcg. 

Identify quantities of mercury pollution of various surfaces with high concentra-
tions of mercury has its own peculiarities. For their evaluation experiments were conducted 
on mercury pollution of metal surfaces and various estimates of its magnitude developed 
method of selection.  

This was estimated mercury contaminated glass surface, after passing on it drops 
of mercury. The purpose of the experiment was to identify the true mercury glass surface at 
high concentrations of mercury. To do this, swab moistened absorption solution, and then a 
dry swab, wipe the surface of glass S ≈ 100 cm

2
.  

To assess the degree of pollution of the first washout two tampons processed 
absorption solution in accordance with the proposed way.  

    

Pic.6. Photo processes surface contamination with mercury and the removal  

of “smear” with the glass surface 
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Results: 
1st treatment of tampons - 20 mcg mercury content in the sample,  
2 nd treatment of tampons - 20 mcg mercury content in the sample;  
3 rd treatment tampons - 10 micrograms of mercury content in the sample,  
4 th treatment of tampons - mercury content in 8 micrograms in the sample,  
5 th treatment tampons - 6 mcg of mercury content in the sample;  
6 th treatment tampons - 3.4 micrograms of mercury content in the sample,  
7 th treatment of tampons - 1 microgram of mercury content in the sample, 
8 th treatment of tampons - mercury 0.2 (traces) mcg in the sample  
Processing of the second flush two cotton balls gave the following results: 
1 st treatment of tampons - 6 mcg mercury content in the sample,  
2 nd treatment of tampons - 3 mcg mercury content in the sample;  
3 rd treatment tampons - 1.5 micrograms of mercury content in the sample, 
4 th treatment of tampons - mercury 0, 2 mcg in the sample,  
5 th treatment tampons - negative.  
Handling the third wash two cotton balls gave the following Results:  
1 st treatment - mercury content in the sample of 1.5 mcg  
2 nd treatment - mercury content of 0.3 mcg in the sample;  
3rd treatment - negative.  
Processing of the fourth wash gave a negative result. 
Total mercury polluted surface was 81.7 mcg in the sample  
(20+20+10+8+6+4+1+0,2+6+3+1,5+0,2+1,5+0,3). 
Similar results were obtained on plastic and metal surface. 
Thus, when using the method of taking smears at high mercury pollution of the 

surface should be analyzed repeatedly, after the cotton swab should be treated to a negative 
result for mercury, and the results summed.  

Taking swabs from the surface is always accompanied by pollution of the swab 
with the absorption solution which is in contact with the surface. In some cases, especially 
when it comes to technical surfaces, cotton wool, moistened with the absorption solution 
can be heavily polluted by sand, dust, soot, ink, oils, etc.  

After pressing wool absorbing solution becomes opaque and changes color and 
contains a suspension (Pic. 7.). 

In conducting analysis of the formed white precipitate iodine copper mixes 

with dirt, and get any results at all impossible. To separate the dirt from the mud used 
two methods: filtration and proposed - centrifugation.  

The filtration method consists that through filter preliminary moistened with an 

absorbing solution the filtration of an investigated absorbing solution is carried out. How-
ever in this case there is a concentration distortion in the sample due to the loss and dilution 

of mercury in the re-filtering. For this reason it is impossible to recommend the given 

method of clearing of test to practical application.  

Centrifuge method allows you to easily and without loss to separate particulate 
matter from the solution. By centrifugation at a speed of 3000 t/m for three to five minutes 

suspension reliably separated from the absorbent solution. After the centrifugation is 

restoration of the original color of the absorption of the solution  

4. CONDUCTING OF DEMERCURIZATION EVENTS 

Demercurization of various objects has the features which are necessary for 

considering in each specific case. Technical complexity of a problem of clearing of 
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mercury of surfaces is connected as with variety of variants of pollution by mercury of 
objects, and specificity of works on elimination of mercury pollution.  

In accordance with the provisions of the guidelines (2) demerсurization may be 

ongoing and final.  
Ongoing demercurization is a complex of systematically the activities undertaken 

during the time of production and use of mercury, which aims at reducing mercury pol-
lution of air of working zone and comprising:  

- Mechanical removal of mercury, its compounds and dust polluted with mer-
cury and its compounds technological solutions from the surfaces of floors, 
vertical surfaces, the surfaces of equipment, machinery, etc.;  

- The use of chemical means to reduce the rate of evaporation of mercury from 
the residual (unremoved mechanically) sources.  

Direct evidence for the ongoing demercurization is the presence of accumulations 
of mercury and its compounds (in the form of drops or technological solutions on surfaces 
of equipment)  

Final demercurization is implementing a sequence of events involving mechanical 
removal of mercury in the drip-liquid form, and its compounds in the form of solutions, 
and dust, the use of chemical demercurization and work on demercurization mercury 
sorbed structural and other materials. The basis of the final demercurization are:  

- Placing on mercury-polluted areas of technological equipment and processses 
not involving the use of mercury;  

- The changes in the technological process associated with the cessation of the 
using of a mercury and its compounds and replacing them with harmless or 
less toxic compounds;  

- Identification of objects where construction designs include depot of adsorbed 
mercury determining the significant air pollution; 

- Identify of sources of ―fallow‖ and ―deposited‖ mercury in child welfare insti-
tutions and residential neighborhoods  

Summarizing the activities undertaken during the ongoing and final demer-
curization, we can conclude that the complex of works to remove mercury consists of 
the following mandatory steps:  

- Inspection sites, aimed at identifying the mercury pollution source and rate; 
- Conducting of mechanical demercurization, removing of the mercury droplet 

and preparation of surface to carry out chemical demercurization; 
- Conducting of heat or chemical treatment of constructions surface and com-

ponents, can withstand the thermal or chemically action of chemical demer-
curization, consisting of heating surfaces of objects of demercurization or 
treatment of surfaces by special chemical preparation - demerсurizators  

- Encapsulation of mercury-polluted structures and components of equipment, 
introduction to porous construction materials chemically linking the mercury; 

- Careful removal and disposal of chemical demercurization products, as 
well as the removal of materials not subjected to chemical demercurization 
(mainly porous surfaces).  

Inspection of the room, usually begin with the analysis of air content of mer-
cury vapor on their. In areas of maximum air pollution are sampled solid materials - 
floor coverings, plaster, etc.  

Now, are recommended to use these substances for: 

- Soap and soda solution (4% solution of soap in 5% aqueous solution of so-

dium); 
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- 20% solution of ferric chloride (FeCl3); 
- 5-10% aqueous solution of sodium sulfide; 

- 4-5% aqueous solution of sodium or calcium polysulfide; 

- 20% aqueous solution of bleach; 
- 5-10 % aqueous solution of hydrochloric acid; 

- 2-3% solution of iodine in an aqueous solution of potassium iodide; 

- 0,2% aqueous solution of potassium permanganate acidified with hydrochloric 
acid; 

- Pyrolusite (paste consisting of 1 part by weight pirolyuzita (MnO2) and two 

parts by weight of 5% hydrochloric acid);  

- sulfur; 
- 25-50% aqueous solution of sodium polysulfide; 

- 4-5% solutions of mono-, dichloramine. 

The time of demercurization given solutions is 1,5-2 hours. At the same time 
for 1 cycle of treatment is not provided 100% removal of mercury.  

In addition to the above listed substances of demercurization for chemical 

removal of mercury using an emulsion of mineral oil and water containing powdered 

sulfur and iodine, aqueous solutions of sodium hypochlorite and sodium chloride, etc.  
The main disadvantages of applied methods of demercurization are: 

- sufficiently long time of demercurization: 1,5-2 hours; 

- damage of demercurization surface; 
- inefficiency of a single process of demercurization; 

- dry matter of demercurization, which leads to a decrease in efficiency of 

demercurization; 
For solving these issues, the researching of identification of demercurization 

substances were carried out to ensure removal of mercury in the short term. These 

compounds were solutions of ammonium perchlorate containing oxides of chlorine. 

Among this group of compounds discovered compounds have extremely high ability of 
demercurization - Cl2O, SlO2, SlO3, Sl2 O7, as well as chlorine. The most effective 

demercurization substance was chlorine oxide 

The properties of chlorine monoxide in the interaction with the mercury 
exceeds all known demercurization substances.  

5. CONCLUSION 

Among the identified new group of compounds-oxides of chlorine best demer-
curization properties have solutions of chlorine oxide (I) 
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ПЕРСПЕКТИВА И ПРАВЦИ РАЗВОЈА  

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ 

УНИВЕРЗИТЕТУ EMERCOM РУСИЈЕ 

Ivakhnyuk Grigory  

РЕЗИМЕ 

Нанотехнологија је област науке и технологије која разматра објекте мање од 100 
nm. За усавршавање супстанци за гашење пожара и технологије спречавања експлозије, Др-

жавни Емерком Универзитет Противпожарних Сервиса у Сант Петерсбургу, у Русији спро-

води истраживања у области нанотехнологије.  

У студијама особина структурне воде помоћу електричног поља, показало се да тре-

тирана вода саљује производњу дима за око 20 до 25% при фином распршивању, што говори 

о могућностима коришћења у аутоматским системима за гашење пожара. Ови ефекти су при-

менљиви у другим областима грађевинске индустрије, да би се побољшала пожарна безбед-

ност. Објашњење ових ефеката се може наћи у промени активности макромолекула (клас-

тера) водене структуре. 

Променом структуре воде помоћу увођења полимерних молекула може се значајно 

повећати вискозност течности. Вода постаје гушће текстуре (хидрогел) а у исто време задр-

жава остала својства. Универзитет је разрадио технологију за добијање хидрогела и експери-
ментални систем за фино распршивање агента гашења.  

Друга област нанотехнологије која обећава је развој комбинованих гасних компо-

зиција базираних на зеолитима, који се могу користити у ручним уређајима и у фиксним ин-

сталацијама за гашење пожара. 

Кључне речи: нанотехнологија, хидрогел, зеолит, деконтаминација 

«PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  

OF NANOTECHNOLOGIES IN ST. PETERSBURG UNIVERSITY  

OF STATE FIRE SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA » 

ABSTRACT  
Nanotechnology - area of science and technology that deals with objects smaller than 100 

nanometers.  

To improve fire extinguishing substances and fire explosive technology in St. Petersburg 

University of State Fire Service of Emercom of Russia is carried out the works in the field of 

nanotechnology research. 

In studying the properties of structured water by an electric field showed that the treated 

water by an average of 20-25%, improving its smoke precipitation properties in fine spray plants, 
which speaks about the prospects of its use in systems of automatic fire protection systems. The 

effect is applicable in various lines of industry, construction, and to ensure fire safety. To explain 

these effects it is possible to change the activity of macromolecules (clusters) of water structures.  

Changing the structure of water through the introduction of its molecules of polymers can 

significantly increase the viscosity of the liquid. Water becomes more dense texture (hydrogel), 

while retaining the other properties. The university worked out technology for getting hydrogel and 

an experimental setup on fine spraying extinguishing agent.  
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Another promising area of nanotechnology is the development of combined fire extinguish-
ing compositions based on zeolites. Combined extinguishing agents on the basis of zeolites may use 

fire extinguishers and fixed installations of automatic fire. 

The need for decontamination of contaminated soils is relevant for all countries. Agri-

cultural land is contaminated with pesticides, heavy metal salts. Also, there are multiple foci of radia-

tion contamination. To resolve this problem, the infected area planted crops, which absorb the soil 

from hazardous substances.  

Keywords: Nanotechnology, hydrogel, zeolites, decontamination. 

 
Nanotechnology - area of science and technology that deals with objects smaller 

than 100 nanometers. Nanotechnology is qualitatively different from the traditional fields 

of science and technology, because such an extent familiar, macroscopic, Technology for 
the Treatment of mothers often do not apply, and microscopic phenomena, disdainfully 

weak on any scale, become much more significant: the properties and interactions of 

individual atoms and molecules or aggregates of molecules, quantum effects.  

In practical terms, this technology devices and components needed for the 
creation, processing and manipulation of particles with a size range from 1 to 100 

nanometers. Nanotechnology is the initial stage of development, since the major 

discoveries, predicted in this area has yet to commit.  
The modern trend toward miniaturization has shown that the substance may 

have completely new properties, if we take a very small particles of the substance. 

Particles sizes from 1 to 1000 (over 100 nm nanoparticles can call them conditionally) 
nanometers, commonly referred to as nanoparticles. Thus, for example, found that 

nanoparticles of some materials have very good catalytic and adsorptive properties. 

Thoroughly cleaned, nanoparticles can line up in certain structures. This structure 

contains a strictly ordered nanoparticles and also often exhibits different properties.  
Applications of nanotehnoology is different:  

- Industry; 

- Agriculture; 
- Medicine; 

- Biology; 

- Ecology; 

- Cybernetics. 
Mankind is underway into a new era of nanotechnology, the government 

allocates huge funds for research in the field of nanotechnology and nanomaterials, as 

well as the development nanoproduction based on them.  
Areas of applied science and technology is also different: 

1. Biotechnology — 9%; 

2. Data storage units — 15%; 
3. Semiconductors — 18%; 

4. Production of new materials — 30%; 

5. Optics — 2%; 

6. Electrochemistry — 3%; 
7. Production of polymers — 8%. 

Nanotechnology is in the program of science development in more than 50 

states. In 2007, they invested in nanotechnology for more than 12 billion dollars. First 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=1290582_1_2
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and foremost is the U.S. (40-45%), EU member states (15-20%), Japan (25-30%), 
China and South-East Asia (5-10%).  

In the United States in 2006, the costs of private companies for the develop-

ment of nanotechnology totaled nearly $ 2 billion. Experts estimate the volume of 
world nanotechnology market in 2007 amounted to 700 billion dollars. It is expected 

that by 2014 it will increase three-fold.  

In 2007, was established Russian nanotechnology corporation and approved 
the Federal Target Program ―Development of infrastructure of the nanotechnology 

industry in Russia for 2008-2010‖. RF Ministry of Industry and Sciences also have 

lists of priority, breakthrough technologies with the prefix ‖nano‖. 

It is assumed that after ten or twenty years, nanomaterials will enter into the 
everyday life of everyone, and themselves nanotechnology will lead to scientific and 

technological revolution, which greatly alter our lives.  

However, with the acceleration of technological progress increases the risks 
associated with the global development of nanotechnology:  

1. Nanomaterials may have very different physical and chemical properties, 
provide a new toxic effects, have increased risk.  

2. 2. Nanotechnologies involve the development of new technological 
processes and apparatus, which in turn can pose a serious occupational and 
environmental threat.  

3.  There is a danger of the use of nanotechnology by individual organiza-

tions and groups of people in the production of nonmaterial hazardous 

substances and materials.  
4. In the future the development of nanoscale technology in combination 

with the economic globalization will embarrass the state control over 

producers in security matters.  
The federal executive authorities responsible for the security in Russia, must 

involve the development of these threats and take measures for their prevention and 

containment.  
In St. Petersburg University of State fire service of EMERCOM of Russia 

conducted the work in the field of nanotechnology research:  

1. Investigation of physical and chemical properties of the electric field of 

structured water. Determination of the possibility of its use for fire fighting 
and smoke removal. Development of combined fire-extinguishing agents 

using deposited in the structure of the carrier deterrent combustion. 

2. The use of biotechnology to reduce the radiation and chemical hazards of 
territories contaminated as a result of emergencies.  

3. Researching of corrosion resistance of surfaces of process equipment.  

In studying the properties of structured water by an electric field showed that 
the treated water by an average of 20-25%, improving its smoke removal properties in 

plants of fine spray, which speaks about the prospects of its use in systems of 

automatic fire protection systems.  

Also studied the properties of water on the stage of crystallization. Structured 
electric field, the water was more resistant to freezing at temperatures of -5... -10 deg. 

Celsius. The rate of ice formation in the untreated water is essential (30%) exceeded 

the rate of ice formation of structured water. This effect is applicable in various 
industries, construction and agriculture.  
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To explain these effects can by change the activity of macromolecules 
(clusters) of water bodies. Investigation of physical properties of structured water now 

requires further verification and elaboration.  

Another promising area of nanotechnology is the development of combined 
fire extinguishing compositions based on zeolites. The idea is that the gaseous and 

liquid deterrent combustion which, when fighting fires in open spaces (example, 

petroleum reservoirs) under normal conditions to bring the fire is not possible to use as 
a ―transport‖ the porous structure of zeolites. The crystal lattice of these substances in 

the preparation of saturated extinguishing agent. During the fire extinguishing agent 

combination is delivered to the fire by using fire-technical equipment (including, when 

applying air-mechanical foam). 
Also the combined extinguishing agents on the basis of zeolites may use fire 

extinguishers and automatic control installations.  

As we know, water is the most common and universal extinguishing agent. 
Physico-chemical characteristics of water (high heat, low thermal conductivity, safety 

to the body) you can use it on almost any type of fire. However, there are technologies 

that improve data performance. Changing the structure of water through the 

introduction of its molecules of polymers can significantly increase the viscosity of the 
liquid. Water becomes more dense texture (hydrogel), while retaining the other 

properties. The university worked out technology for hydrogel and an experimental 

setup on fine spraying extinguishing agent. Thus, it has been a sharp decrease in 
specific consumption of extinguishing agent (2-3 times), shows an increase in the 

specific heat of liquid (on average 20-40%). In addition, biological studies conducted 

hydrogel, which confirmed its environmental safety). It is assumed that the hydrogels 
may be used in extinguishing forest fires, as well as to create modular units fire. 

Currently, work is underway to introduce into the structure of hydrogels liquid and 

gaseous fire extinguishing components.  
The need of decontamination of contaminated soils is relevant for virtually the 

entire territory of Russia. Agricultural land is contaminated with pesticides, heavy 
metal salts. Also, there are multiple foci of radiation contamination. To resolve this 
problem, the infected area planted crops, which absorb the soil from hazardous 
substances.  

Intensification technology of growth of such plants has been developed on the 
basis of St. Petersburg State Institute of Technology, using the methods of nano-
biotechnologies. At present, work together to study this method, which showed its 
efficiency (growth of plants and vegetation, the absorption of hazardous substances).  

The processes of chemical and electrochemical corrosion are common causes 
of failure of structures and equipment, and at the same time entail emergencies of 
various kinds.  

The University mined electrophysical method of protection against corrosion 
of metals. Application of the method to varying degrees (from 20% to 300%, depend-

ing on the type of aggressive environment) can increase the resistance of the material 

to the corrosion process. Since the method does not involve the use of protective 
coatings, it is assumed that changing the structure of the active layer of the metal due 

to exposure to electric fields. Full justification of this phenomenon is possible with the 

use of equipment to assess the structure of the active surface at the molecular level. We 
are now preparing the research base (in Samara).  
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Thus, the development of nanotechnology at the university will make a signifi-
cant contribution to the foundations of security in the era of ―Modern Times‖ – ―Age 

of nanotechnology‖. Promising research directions in the field of safety of nanotechno-

logy could be:  
1. Investigation of the performance of building materials produced using 

nanotechnology, feasibility of their use in the construction of potentially 

dangerous objects.  
2. Development of combat clothing and protective equipment with the use of 

nanostructures for firemen and rescuers.  

3. The development of active protection devices for process equipment with 

the use of components manufactured using nanotechnology.  
4. Development of fire extinguishing agents with active nanoscale compo-

nents.  

5. The development of methods of fire-technical examination of the produc-
tion processes of nanotechnology.  
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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени 

гласник РС", број 101/05),  

 

Министар рада и социјалне политике доноси 

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА  

ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД  

ПРИ РУЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ТЕРЕТА  
 

(Сл. гласник РС бр. 106/09)   

Основни текст на снази од 25/12/2009, у примени од 25/12/2009  

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац 

дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при ручном 
преношењу терета при којем нарочито постоји ризик од настанка повреде или 

обољења кичменог стуба. 

Члан 2.  

Ручно преношење терета, у смислу овог правилника, представља свако 
преношење или придржавање терета масе веће од три килограма од стране једног 

или више запослених, укључујући подизање, спуштање, гурање, вучење, ношење 

или померање терета при којем, услед његових карактеристика или неповољних 
ергономских услова, нарочито постоји ризик од настанка повреде или обољења 

кичменог стуба запослених. 

Члан 3.  

Под изразом кичмени стуб подразумева се кичмени стуб са свим при-

падајућим структурама. 

2. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА  

Члан 4.  

(1) Послодавац је дужан да предузме одговарајуће организационе мере 
или да користи одговарајућа средства, а нарочито опрему за рад на механизовани 

погон да би избегао ручно преношење терета. 

(2) Послодавац је дужан да, где није могуће избећи ручно преношење те-

рета, предузме одговарајуће организационе мере, користи одговарајућа средства 
или да обезбеди запосленима коришћење таквих средстава са циљем да се 

отклони или смањи ризик од настанка повреде или обољења кичменог стуба који 

настаје при том ручном преношењу терета. 

Члан 5.  

(1) Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 

може избећи, организује обављање послова тако да се ручно преношење терета 

обавља на безбедан и здрав начин и да: 
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1) процени, уколико је могуће пре почетка обављања послова, безбедно-
сне и здравствене услове на раду према врсти послова узимајући у обзир карак-

теристике терета; 

2) спровођењем превентивних мера отклони или смањи ризик од настан-
ка повреде кичменог стуба запослених, узимајући у обзир карактеристике радне 

околине и захтеве који се јављају при обављању послова. 

(2) Послодавац је дужан да, ради процене безбедносних и здравствених 
услова на раду и спровођења превентивних мера, изврши процену ризика на рад-

ном месту и у радној околини на коме се ручно преношење терета не може из-

бећи, узимајући у обзир факторе ризика у складу са Прегледом фактора ризика 

(Прилог 1), односно да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ри-
зика уколико је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и проце-

њени фактори ризика наведени у Прилогу 1. 

(3) Преглед фактора ризика (Прилог 1) одштампан је уз овај правилник и 
чини његов саставни део.  

Члан 6.  

(1) Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен те-

лесним и психичким могућностима запосленог, односно да при распоређивању 
запосленог на послове на којима се ручно преношење терета није могло избећи 

узме у обзир индивидуалне факторе ризика за те запослене у складу са Прегле-

дом индивидуалних фактора ризика (Прилог 2). 
(2) Преглед индивидуалних фактора ризика (Прилог 2) одштампан је уз 

овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 7.  

(1) Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 

може избећи, организује обављање послова тако да запослени подижу или носе 

терет чија маса не прелази одговарајућу вредност у складу са вредностима 

наведеним у Табели 1. 

Табела 1. 

Старосна доб запослених 
Највећа дозвољена маса терета [кг]  

мушкарци жене 

15 до 19 година 35 10 

од 19 до 45 година 50 25 

више од 45 година 40 15 

 
(2) Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 

може избећи, организује обављање послова тако да труднице не обављају посло-
ве ручног преношења терета. 

Члан 8.  

(1) Послодавац је дужан да, у случају када се ручно преношење терета не 
може избећи, организује обављање послова тако да кумулативна маса терета који 
запослени подижу и носе не прелази одговарајућу вредност у складу са вред-
ностима наведеним у Табели 2. 
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Табела 2. 

Дужина ношења 

 [м]  

Учестаност ношења  

[мин 
-1

]  

Кумулативна маса 

[кг/мин] [кг/х] [кг/8х] 

≤ 1 8 120 7.200 10.000 

>1 ≤ 2 5 75 4.500 10.000 

> 2 ≤ 4 4 60 3.000 10.000 

> 4 ≤ 10 2 30 1.500 10.000 

> 10 ≤ 20 1 15 750 6.000 

 
(2) Кумулативна маса терета јесте производ масе терета и учестаности 

ношења у јединици времена. 
(3) Кумулативна маса терета који подижу и носе жене не сме да буде већа 

од 4.000 у току осмочасовног радног времена. 

3. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 9.  

(1) Послодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за 
безбедност и здравље на раду обезбеди све информације које се односе на 
безбедност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у циљу 
остваривања безбедних и здравих услова за рад при ручном преношењу терета. 

(2) Информације морају да садрже минимум података који се односе на: 
1) масу терета; 
2) тежиште најтеже стране терета код ексцентричних терета. 

4. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 10.  

Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад, 
запослене који ручно преносе терет упозна са свим врстама ризика који се могу 
појавити на радном месту и у радној околини, а који настају при ручном прено-
шењу терета. 

5. САРАДЊА ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 11.  

Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и 
здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на 
ручно преношење терета. 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12.  

Послодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели 

обављање делатности, односно организовали обављање послова тако да запосле-
ни обављају послове ручног преношења терета, дужни су да своје пословање 
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ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од дана ступања на 
снагу овог правилника, осим са одредбом члана 7. став 2. овог правилника - коју 

су дужни да примењују од дана ступања на снагу овог правилника.  

Члан 13.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служ-

беном гласнику Републике Србије". 

 
Број 110-00-00009/2009-01 

У Београду, 2. децембра 2009. године  
Министар,  

Расим Љајић, с.р.  
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ПРОЦЕНА РИЗИКА  

ПРИ ДИЗАЊУ И НОШЕЊУ ТЕРЕТА 

Бoжо Николић1, Симо Косић2 

direktor@vtsns.edu.rs, simok@neobee.net 

РЕЗИМЕ 
Рад представља коментар аутора на управо објављени Правилник о превентивним 

мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета. Осим правилника дата су и 

друга решења из стране регулативе као и неке коришћене методе процене ризика за ручно 

руковање теретом. Посебна пажња, заправо основни текст, је посвећена мeђународном 

стандарду ИСО који је ову проблематику најбоље и најдетаљније обрадио. Из свих извора 

извучен је заједнички део, фактори који су релевантни за рачунање ризика. Уочени факто-

ри су оцењени као могући елементи за описивање стања у оквиру процеса рада дизања и 

ношења терета и формирање те функције као функције вероватноће нежељеног догађаја. 
На овај начин је могуће применити методу Високе техничке школе струковних сртудија из 

Новог Сада (ВТШ) за процену ризика у операцији дизања и ношења терета. 

Кључне речи: процена ризика, дизање терета, ношење терета, спуштање терета, 

ручно преношење. 

RISK ASSESSMENT IN LIFTING  

AND CARRYING LOADS 

ABSTRACT 
The paper comments the newly published Regulation book on preventive measures for safe 

and healthy work during manual handling operations with a load. Additionally, other solutions from 

international regulations are given, as well as some methods used for risk assessment in such manual 

handling operations. Special attention is paid to the ISO standard that discusses this matter best and 

in detail. From all sources has been extracted the common part, the factors relevant for risk 

calculation. The factors are estimated as possible elements for the description of state within the 

work process of lifting and carrying a load, and the formation of that function as a probability 

function of unsolicited events. In this way it is possible to apply the method of the Higher Education 

Technical School from Novi Sad for risk assessment in the operations of lifting and carrying a load. 

Key words: risk assessment, load lifting, load carrying, load lowering, manual handling 

operations. 

1. УВОД 

Према Правилнику (1) ручно преношење терета је свако преношење или 

придржавање терета масе веће од три килограма од стране једног или више за-

послених, укључујући подизање, спуштање, гурање, вучење, ношење или поме-

рање терета. 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад 
2 Саветник Управе за безбедност, Министарство рада и социјалне политике Републике 
Србије, Немањина 22-26, Београд 
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При процени ризика фактори који се узимају у обзир морају бити у скла-
ду са датим у Прилогу 1 овог Правилника. Такође, у обзир се морају узети и ин-

дивидуални фактори ризика за запослене, дати у прилогу 2, како би се радни про-

цес прилагодио телесним и психичким могућностима запослених. 
Највећа дозвољена маса терета коју запослени дижу или носе се креће од 

35 до 50 кг за мушкарце и 10 до 25 кг за жене. За труднице није предвиђено руч-

но преношење терета. Послодавац мора да обезбеди запосленима информације у 
вези са масом терета и његовим тежиштем. 

Правилник је процењивачима ризика оставио доста простора да самостал-

но формирају и користе методу за процену ризика и није дао прецизнија упутства 

како вршити процену. 
Кумулативна маса терета коју запослени подижу и носе не треба да пре-

лази одговарајуће вредности дате у правилнику. Посебно је ограничена куму-

лативна маса терета коју могу да подижу и носе жене. 

2. МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ. 

У односу на наш Правилник, хрватски (2) му је веома сличан јер су при 

писању у оба случаја коришћене исте препоруке. 

Највећа дозвољена маса терета коју запослени дижу или носе се креће од 
35 до 50 кг за мушкарце и 13 до 15 кг за жене. Овде трудницама јесте дозвољено 

ручно преношење терета до 5 кг. Ово оптерећење се дозвољава до два сата днев-

но и кумулативно до 1000 кг 
За лакше терете од наведених, и за понављајући или дуготрајан пренос 

терета користи се посебна метода. Метода захтева одређивање коефициената за:  

- Т1 временско одређивање оптерећења, краткотрајно где је фреквенција 
одлучујућа или дуготрајно где пуно оптерећење дуже траје. 

- Т2 тежину терета 

- Т3 положај тела и терета приликом преношења 

- Т4 стање на месту рада (простор, под, хватање предмета, осветљеност,...) 
- Т5 радно искуство 

- Т6 температурни услови 

Одређивање укупног оптерећења, које представља одређени еквивалент 
ризику, одређује се преко коефицијената оптерећења и рачуна се:  

Копт = (К2 + К3 + К4 + К5 + К6) * К1 

Вредност коефицијента указује на радно место са посебним условима 
рада и где се захтева смањивање појединих коефицијената. При одређивању 
коефицијента оптерећења радника узети су у обзир сви фактори наведени у Пра-
вилнику. Посебно је интересантан фактор изражен коефицијентом Т5-радно ис-
куство, мада би осим њега при ручном преношењу терета послодавац мора узети 
у обзир телесну издржљивост, године старости и пол радника. Телесну издрж-
љивост одређује овлашћени лекар. 

Упутство Савета европске заједнице 90/269 (3)-Анекс 2, такође инсистира 
на индивидуалним факторима који утичу на појаву ризика:  

- ако физичка конституција радника није адекватна задатку 
- ако носи неодговарајућу одећу, обућу и други лични прибор 

- ако нема адекватно и одговарајуће знање или обуку. 
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Методу коју су публиковали Савез за заштиту на раду и Медицина рада 
Немачке (4) оцењује време, терет, држање и услове рада, дакле, добрим делом све је 

као што је у Хрватској прихваћено. Захтевају се повољни ергономски услови као 

фактори ризика:  
- терет да није велик и тежак 
- лако хватање терета 
- руковање без окрета тела 
- вертикално руковање 
- руковање у близини тела 
- руке не савијати нити подизати  
- руке надоле и испружити надоле 
Слични фактори ризика се срећу и у енглеској литератури (5) и методама:  
- тежина и фреквенција терета 
- удаљење руку од леђа 
- вертикалност дизања или спуштања 
- положај тела 
- квалитет хватања терета 
- контакт са подом 
- фактор радне околине (микроклима и осветљеност) 
- координација, комуникација и контрола код тимског рада. 
Нивои ризика су обојени и то, зелено као најнижи ниво ризика, па на-

ранџасто, затим црвено и љубичасто као највиши ниво. Различитим случајевима у 

оквиру једног фактора дају се различите нумеричке вредности ризика које се после 
сабирају. 

3. МЕТОДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА  

ПРЕМА ИСО СТАНДАРДУ 

Овај стандард се примењује за терете масе од 3 кг и више и средње брзине 
кретања 0.5-1 м/сек на хоризонталној радној површини. Не укључује држање об-

јеката (без хода, померања), гурање и вучење, дизање са једном руком, ручно ру-

ковање седећи или дизање од стране 2 или више људи. Стандард базира на осмо-
часовном радном дану и не укључује анализу комбинованих задатака током једно-

дневне смене.  

1. Процена ризика 

Код процене ризика при ручном подизању и ношењу терета (6) треба узе-
ти у обзир масу објекта, квалитет хватања, позицију објекта у односу на тело и 

фреквенцију и трајање специфичних задатака.  

Процена ризика треба да се врши поступно, корак по корак. Послодавац и 
остали могу смањити ризик повреде усвајајући безбедан начин руковања тере-

том. Процена ризика састоји се из 4 корака: препознати изложеност опасности, 

идентификовати опасност, оценити ризик и вредновати га. 
Ако су препоручене границе прекорачене треба предузети мера за избега-

вање ручног руковања теретом. Примарни циљ предузетих мера је елиминисање 
и смањење ризика побољшањем дизајна радних операција, задатака, објекта и ра-
дне околине у односу на индивдуалне карактеристике радника. 

Почетни корак у ручном дизању без понављања у идеалним условима је 

одређивање масе објекта који се диже.  
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Препоручене вредности за масу објекта су дате у стандардима (корак 1):  
- непрофесионална употреба 10 кг 
- професионална употреба 25 кг 
Понављање задатака захтева одређивање масе објекта у комбинацији са 

фреквенцијом дизања. Када се границе масе и фреквенције не прекорачују (корак 
2) наставља се са кораком 3. У супротном потребно је прилагођавање.  

За приказ задатка дизања у незгодним положајима корак 3 се користи. За 
укупну кумулативну масу дизања терета по дану (корак4) препоручене граничне 
вредности треба применити. 
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Слика 1.: Кораци процене ризика 

m – маса објекта који се диже 
mref – референтна маса за идентификацију популационе корисничке групе 
f – фреквенција 
mcum– кумулативна маса 
hc – растојање ношења. 

Препоручене граничне вредности за масу и фреквенцију - корак 2 
За поновљено ручно дизање у идеалним условима препоручена је горња 

гранична вредност за фреквенцију у зависности од масе објекта.  
Апсолутна максимална фреквенција дизања је 15 дизања у минуту. У овом 

случају укупно трајање дизања не сме прећи 1 сат у току радног дана, а маса об-

јекта не сме прећи 7 кг.  



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

70 

За поновљено ручно дизање у идеалним условима корак 2 треба да је до-
вољан, а ако није процес процене се наставља кораком 3. 

Препоручене границе за масу, фреквенцију и позицију објекта – корак 3 

За одређивање препоручених граница за масу објекта у односу на радни 
положај/позицију објекта и фреквенцију и трајање дизања, ако су препоручене гра-

нице за ручно руковање прекорачене, користе се једначине како би се адаптирао 

захват променом масе, фреквенције дизања, трајање захвата и позиције објекта.  
Препоручене границе за кумулативну масу на дан – корак 4  

Кумулативна маса на дан се рачуна као производ масе и фреквенције но-

шења. Ове две вредности су ограничене у корацима 1 и 2, тако препоручена маса 

не прелази никад 25 кг и фреквенција ношења не прелази 15 у минути. Под идеал-
ним условима препоручена граница за кумулативну масу мануелног ношења је 

10000 кг за 8 сати. Када је раздаљина ношења дужа од 20 м ова граница мора бити 

смањена на 6000 кг за 8 сати.  
Препоручене границе за кумулативну масу у односу на раздаљину – корак 5 
За ручно ношење у идеалним условима препоручене границе за кумула-

тивну масу су дате у односу на раздаљину ношења:  
- у кг/мин које би требало да буду заштита за појединачни терет 
- у кг/час које би требало да буду заштита за општи терет 
- у кг/8 сати који би треабло да буду границе за ризик на дужи рок 
У практичној примени овог стандарда маса и фреквенција имају приори-

тет и морају се поштовати. Ако се дистанца ношења не може смањити тек онда 
се ове вредности модификују. 

2. Смањење ризика 

Смањење ризика је могуће постићи минимизирањем или искључивањем 

опасности резултиране задацима, објектима, радним местом, организацијом рада 
и условима околине, уз примену техничких средстава за смањење ризика, ком-

племантарним информисањем и одговарајућом обуком запослених.  

Избегавање ручног руковања теретом 
У циљу избегавања повреде при мануелном руковању треба елиминисати 

мануелно руковање кад год је могуће. То се може постићи дизајнирањем нових 
система рада или инсталирањем нових уређаја да би се ручни систем заменио ме-
ханичким. Ипак треба напоменути да механизација и аутоматизација могу ство-
рити друге ризике. Сви помоћни уређаји треба да буду компатибилни са остат-
ком система рада.  

Ако се мануелно руковање не може избећи треба да је присутна техничка 
помоћ. Уређаји за управљање треба да су такви да се једноставно управља објек-
тима и да не стварају нове опасности. 

Дизајнирање задатка 

Ниво оптрећења леђа се повећава са повећањем раздаљине тела и објекта. 
У планирању задатака треба избећи истезање, савијање, увијање, кривљење, нез-

годне покрете или положаје тела. Треба обезбедити сигуран прилаз објекту и добар 

радни положај. Честе препреке које спречавају ово могу се избећи, као на пример, 
истезање преко објекта коришћењем уређаја ротирајуће палете. Други пример је 

приступ објекту који је незгодно постављен, решити његовим покретањем и дово-

ђењем у згоднији положај. Најзгоднија висина за манипулацију теретом је између 
бедра и груди радника, а лакши делови могу и изнад те висине. 
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Добар захват је битан за почетно избегавање акцидента. Треба оценити 
карактеристике објекта, како би се он погодно прихватио са једном или две руке 
(за веће објекте), симетричност оптерећења и одговарајуће димензије.  

Дизајнирање радног места 
Радни простор треба да је дизајниран тако да минимизира мануелне напо-

ре, смањујући потребе увијања, истезања, савијања и кривљења тела. Пролази и 
друге радне површине треба да су довољно велики за маневрисање.  

Особе које носе терет треба да имају добар преглед незаклоњен другим 
објектима, а ношење по степеницама и мердевинама треба избегавати. 

Подне површине треба да су у нивоу, добро одржаване, да не клизе, без 
препрека, да би се спречила промена корака. Присуство степеница, стрмог наги-
ба, мердевина повећава ризик повреда повећањем сложености кретања при руко-
вању објектом. Присуство препрека, као што је коришћени умотани материјал, 
може изазвати клизање и саплитање. 

Дизајнирање организације рада 
Време рада у фиксираном положају треба узети у обзир. Фреквенција руко-

вања објектом може да повећа ризик повреде. Посебна брига је кад брзина рада не 

може да се мења од стране руковаоца. Треба размотрити да ли је адекватна могућ-
ност одмора или опоравка (мењајући задатке који користе различите мишиће). Обо-

гаћење, проширење и ротација посла имају кључну улогу у спречавању умора и одр-

жавању нивоа производње, мада је ово сложено због различите индивидуалне осет-
љивости на умор.  

Ако уместо једне особе рукује више особа очекује се повећање способности 

и смањење ризика. Маса терета којим се безбедно тимски рукује је мања од збира 

маса којом би сваки члан тима појединачно руковао. Додатна тешкоћа је ако чла-
нови тима један другог ометају у прегледу или покрету и ако објекат не нуди довољ-

но сигурне држаче. 

Када инжењерске или друге мере не могу да обезбеде адекватну заштиту, 
онда се прибегава као крајњој мери личним заштитним средствима. 

Планирање унапред је посебно важно код рада са опасним материјама. Спе-
цијална пажња треба да се посвети управљањем методама за рад у ванредним ситуа-
цијама, укључујући опрему и јасне инструкције. Када се морају применити лична за-
штитна средства треба узети у обзир њихов утицај на ризик. Рецимо, рукавице могу 
погоршати покретљивост руку, а друга одећа као униформа може да спречи сло-
бодне покрете тела. Лична заштитна средства као рукавице, кецеља, обућа и остало 
треба да су добро скројени. Обућа треба да је стабилна и снабдевена заштитом.  

Дизајнирање објекта 
Објекат којим се рукује може да садржи опасности због масе коју треба 

покренути, величине, облика, или одсуства ручних држача. У том случају морају 

се узети у обзир препоруке о положају, фреквенцији и дужини руковања, дизајн 
радног места и аспекти организације рада.  

Облик објекта треба да утиче на начин држања. Ако било која димензија 
објекта прекорачује ширину рамена, руковање њиме носи повећан ризик повре-
де. Посебно ако је прекорачење веће од једне димензије. Ризик се повећава ако 
нема одговарајуће ручне држаче. 

Ако центар равнотеже објекта није позициониран у центру објекта може 
доћи до неодговарајућег стила држања. Онда је ризик повреде повећан јер се об-
јекат мора држати даље од тела него што је потребно. 
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Треба обратити пажњу на паковане, пуњене објекте који су изложени по-
мерању појединих делова у њима. Већа пажња треба да се посвети физичким и 
хемијским опасностима, које би требало да се нагласе, тј. објекат може да има 
оштре ивице, да буде сувише хладан или врућ или да садржи материјале или суп-
станце које су опасне.  

Дизајн који се односи на руковање људима и животињама. 
Руковање живим објектима је посебан проблем. Домаће животиње могу 

постати непредвидиве и битне су вештина и искуство. При руковању у боксовима 
маса животиња може да буде у различитим положајима због непредвидивих покрета 
животиња изненадно. За руковање са људима највећи проблем је код физички завис-
них људи у болницама, који траже посебну негу.  

Дизајнирање радне околине 
Општи услови радне околине подразумевају осветљење, буку, и микро-

климатске услове. Посебна пажња треба да се посвети раду са екстремним темпе-
ратурама и високом влагом, јер то доводи до умора. Рад при ниским температу-
рама захтева примену личних заштитних средстава и може да умањи окретност. 
Циркулација ваздуха је фактор који утиче на температуру тела. Брза циркулација 
хлади тело и треба је избегавати. У топлим радним условима брза циркулација 
може бити пожељна. Важна је довољна осветљеност да радник види шта ради и 
да спречи лош радни положај. Високи ниво буке може довести до смањене кон-
центрације. За спољне радове треба узети у обзир спољне временске услове. По-
себна брига је рад при јаком ветру. Помоћ механичких уређаја може бити по-
требна код ношења гломазних објеката у таквим условима.  

За идеалне услове код ручног руковања материјалом препоручује се:  
- средње темперирани амбијент околине 
- само дворучне команде 
- комфоран положај стајања  
- руковање само једног радника 
- полако дизање 
- добар контакт између руку и објекта 
- добар контакт између стопала и пода 
- минималне друге ручне активности осим дизања 
- да објекат дизања није хладан, врућ, нити контаминиран 
- вертикално премештање терета је мање или једнако од 0,25 м и не 

дешава се испод глежња или изнад рамена 
- транспорт је право нагоре без ротације 
- терет је близу тела 

1. Метод процене за препоручене границе за масу, фреквенцију и 
положај објекта код задатака са дизањем без понављања 

Код таквих задатака дизања маса објекта или радни положај могу довести до 
ризика здравља. Маса већа од референтне треба да се избегава, као и неповољан по-
ложај. Оцена утицаја неповољног положаја подразумева коефицијент фреквенције 
једнак 1.  

2. Поновљиви задаци дизања. 
Препоручене границе се одређују из модела са следећим претпоставкама:  

- две руке, мирно дизање без изненадног убрзавања 
- не може се користити где је радник делимично подупрт (једна 

нога на поду, друга не и сл.) 
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- ширина објекта 0,75 м или мања за нижу популацију  
- вреде само за комфорне положаје дизања 

- само када постоје добри контакти са теретом 

- само кад су услови погодни 
Полазне задате варијабиле су:  

- маса m (kg) 

- хоризонтално растојање h у метрима мерено од средње тачке ли-
није која спаја глежњева са средњом тачком између руку које 

хватају објекат при дизању 

- вертикална локација v у метрима је растојање од пода до тачке у 

којој руке хватају објекат 
- вертикално транспортно растојање d у метрима од почетног поло-

жаја до тачке дизања 

- фреквенција дизања f као просечан број дизања у минути 
- трајање ручног дизања у часовима 

- угао асиметрије  у степенима и квалитет захвата с 
Граница за масу објекта се одређује из једначине  

m ≤ mref * hM * vM * dM * M * f M * cM 

Корективни коефицијенти терета се одређују из једначина за сваки по-

себно, које су настале описом фактора ризика. 

Једначине морају бити рачунате за почетну и крајњу тачку сваког задатка. 
Одговарајући коефицијент фреквенције је одређен помоћу првог репетитивног за-

датка тј. самог дизања и остатка времена које следи иза тог дизања. 

Комбинација радног периода и периода одмора се мора заједно разматрати 
као циклус рад-одмор, где одмор мора трајати довољно да се радник опорави. Ако су 

два радна циклуса подељена са одмором недовољне дужине онда се то третира као 

један континуални радни период.  
Вредности за коефицијент фреквенције се одређују на основу информација:  

- фреквенција дизања  

- дужина континуалног поновљивог задатка tL 

- вертикални положај руку на објекту у почетку дизања v 
Квалитет захвата је дефинисан као:  

а) добар: ако објекат може да се обухвати рукама комфорно за држаче или 

обухвати објекат без значајних девијација природног положаја зглоба и тела 
б) коректан: ако објекат има ручке или изрезе који не испуњавју критеријуме 

за добро хватање  

в) лоше: ако нису претходни услови испуњени 

3. Индивидуална разматрања 

Повреде при ручном руковању зависе од природе операција, начина орга-

низације и разлика физичких могућности. Способности дизања и ношења зависе 
од индивидуалних особина. Јачина дизања за жене као групу је 2/3 од мушкарца. 

Ипак, то зависи од индивидуе. Млађи људи могу бити мање вешти, а старији 

осетљивији на изненадне напоре због смањених еластичности мишића. Брига о 
здрављу мора бити укључена и ако има привремених или сталних здравствених 

проблема треба мењати систем рада, или услове, или особу на други задатак. 
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Трудне жене и особе са сметњама су ван овог разматрања. Особе са бо-
лестима леђа треба да имају пробни период и потребне адаптације да се спрече 

даљи проблеми с леђима.  

4. Информације и обука 
Важан део сигурног рада је обука у циљу смањења повреда. Елементи 

обуке укључују:  
- Како препознати потенцијалне опасности, како постићи побољшање 

и како се суочити са неуобичајеним ситуацијама? 
- Одговарајућа употреба помоћних средстава и личних заштитних сред-

става. 
- Препоручљиви задаци, дизајн објекта и радне околине. 
- Технике руковања. 

4. ПРИМЕНА МЕТОДЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ  

ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

Ако са факторима ризика опишемо стање на радном месту можемо 
дефинисати тада функцију стања (7), вероватноће догађаја, Ф(х) 

Ф(х) = 16,46 * х 
2,7 

а из табеле одредити вредности за величину штете (Ш) и учесталост излагања 
(Ф). Овако одређене вредности ће омогућити одређивање ризика (Р) као 

Р = ф(х) * Ш * Ф 

5. ЗАКЉУЧАК 

Предложени Правилник је урађен у складу са Упутством европске заједнице 

и у њему су дата само два ограничења, прво везано за максималне дозвољене масе 

терета и друго за граничне кумулативне дозвољене вредности. Понуђено подсећа на 
почетни и крајњи корак процене ризика по ИСО стандардима са изостављеним 

корацима између тих крајњих. Озбиљно је питање како ће изгледати таква процена 

ризика и колико је могуће неке слободне методе уклопити у те кораке. 

Из Прилога 1 и 2 Правилника и фактора ризика из других метода могуће је 
формирати скуп фактора ризика који ће представљати величине стања. Те величине 

стања описују стање радног места, односно радног процеса преношења терета. На 

овај начин се добила функција вероватноће како је методом ВТШ (8) предвиђено да 
се процењује радна околина. Остале вредности, за величину штете и фреквенцију 

догађаја, добићемо из табела за те вредности, како је методом и предвиђено. 

Метода ВТШ би овако била, по први пут, коришћена и за процену ризика 

за једно производно радно место, али то није тема овог рада и биће потврђено са 
неким од радова у будућности. 

Све наведене методе упућују на значај индивидуалних особина, физичких и 

здравствених, али не дају препоруке о величини тих утицаја. У теорији процене ри-
зика ово је елеменат избегавања ризика, који се поред вероватноће догађаја, фрек-

венције, величине штете и броја људи изложених опасности, мора узети у обзир. У 

операцији ручног манипулисања теретом, ово је очигледно потребно, али исто тако 
и за свако радно место и радну околину. Ово питање је кључно у будућности у 

теорији ризика. 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ ГУРАЊУ И ВУЧЕЊУ ТЕРЕТА, 

СТРУЧНИ ПРИЛОГ 2 ПРАВИЛНИКУ О ТЕРЕТИМА 

Звонимир Букта1, Симо Косић2 

simok@neobee.net 

РЕЗИМЕ 

Дириктиве новог прилаза ЕУ представљају упутства о минималним захтевима веза-
ним за безбедност и здравље радника. Технички детаљи су разрађени ISO стандардима чиме 

се подржавају директиве и национални правилници. Рад је логистичка подршка објављеном 

„Правилнику о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при ручном преношењу 

терета‖ Републике Србије објављеном у Службеном гласнику број 101/05. Правилник је уса-

глашен са директивом 89/391/ЕУ који „дефинише минималне услове везане за ручно руко-

вање теретом од стране радника које је повезано са посебним ризиком од повреде кичме‖. Да 

би се правилник лако и брзо применио у пракси, потребно је препоруке стандарда ISO 11228 - 

2; 2007 (односи се на „гурање и вучење терета‖) иплементирати у акта о процени ризика. 

Методе за идентификацију опасности, процену и вредновање ризика при ручном гу-

рању и вучењу терета могуће је ефикасно иплементирати у методу за процену ризика 

развијену на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду. 

Кључне речи: гурање, вучење, терет, процена ризика  

RISK ASSESSMENT FOR PUSHING  

AND PULLING OF LOAD,  

APPENDIX 2 TO LOAD REGULATION 

ABSTRACT 

The directives of the new EU approach are instructions on minimum requirements con-

cerning occupational health and safety. Technical details are developed in ISO standards, which 

support directive and national codes. The paper is a logistic support to the Regulation on preventive 

measures for safe and healthy work during manual handling of load of the Republic of Serbia 

published in ―The Official Gazette‖ No. 101/05. It is harmonized with directive 89/391/ЕU ―defining 

minimum requirements regarding manual handling of load on behalf of employees that is connected 

with substantial risk of back injury‖. In order to use it quickly and easily in practice, it is necessary to 

incorporate the recommendations of the standard ISO 11228 - 2; 2007 (on ―pushing and pulling of 

load‖) into risk assessment acts. 

Methods for the identification, assessment and evaluation of risk during manual pushing and 
pulling of load can be efficiently implemented into the risk assessment method developed in the 

Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad. 

Key words: pushing, pulling, load, risk assessment 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад 
2 Саветник Управе за безбедност, Министарство рада и социјалне политике Републике 
Србије, Немањина 22-26, Београд 
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1. УВОД 

Стандард ISO 11228 - 2; 2007 намењен је за послове ручног руковања (ма-

нипулација) теретом при вучењу/гурању покретних објеката. Циљ стандарда је 

да обезбеди практичну примену Правилника идентификацијом опасности, проце-
сом и вредновањем ризика у реалним условима. Препоруке стандарда се односе 

на могуће факторе ризика насталих при ручном руковању теретом усмерени на 

одраслу здраву радну популацију. 
Стандард се базира на експериментално добијеним подацима о граничним 

оптерећењима на мишићно-скелетни човечији систем до појаве бола и издржљи-
вости. 

Подаци се односе на:  
- деловање сила насталих у процесу ручног руковања теретом на ком-

плетну људску конституцију при стајању/ходању 
- руковање теретом од стране једне особе са обе руке 
- силе постигнуте на равном и погодном путу  
- постизање радне силе без спољних помагала 
- постизање силе на објекту лоцираном испред радника 
- године живота радника 

- 15 - 19 година 
- 20 - 49 година 
- 50 - 64 година 

- пол радника 
- мушко 
- женско 
- мушко/женско 

- људску конституцију и способност (скуп урођених физичких и/или 
психичких особина организма и грађе тела) 

2. КОРИШЋЕНИ ПОЈМОВИ 

почетна сила - додатни човеков напор за стављање објекта у стање кретања 
(покретање објекта) 

стална сила - додатни човеков напор за одржавање објекта у стању кретања 
- приближно константном брзином  

зауставна сила - додатни човеков напор потребан да се објекат стави у 

стање мировања (зауставити кретање објекта) 

вучење - физички напор човека где је погонска сила сконцентрисана на 

предњем делу тела, а тело је окренуто ка објекту и човек у стојећем положају се 
креће у назад 

гурање - Физички напор човека где је погонска сила сконцентрисана на 

предњем делу тела, а тело је окренуто ка објекту и човек у стојећем положају се 
креће напред. 

3. ПРЕПОРУКЕ СТАНДАРДА 

1.  Избећи опасности при ручном руковању теретом  
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Први задатак стандарда је да препоручи меру избегавања опасности при 
ручном руковању теретом, где год је то могуће. Задатак је могуће постићи избо-

ром адекватног радног места или организацијом рада, као што је увођење меха-

низације или аутоматизације. Пример је да се уместо ручног гурања/вучења 
терета користе бесконачне траке или гравитациони (стрми) ваљци. 

2. Извршити процену ризика 

Процена ризика дата стандардом састоји се од 
- идентификације опасности 

- процене ризика  

- вредновања ризика 

и дата је процедуром на слици 1.  

 

Слика 1. Процедура процене ризика 
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2.1.  Идентификација опасности  
Идентификација опасности састоји се од следећих активности: 

- идентификације карактеристичних употребљених сила за гурање/вучу 

терета 
- идентификације положаја тела – обратити нарочиту пажњу на висину 

рукохвата јер доводи до оптерећења лумбалног дела кичме на прити-

сак и смицање. 
- евидентирању учесталости и трајању послова при чему треба избега-

вати честа започињања, заустављања или дуготрајна гурања/вучења 

терета јер доводи до повишеног замора радника 

- евидентирању веће дужине растојања при гурању/вучењу терета од 1- 
2 m употребом силе јер се тиме повећава замор радника 

- препознавање карактеристика објеката које служе за гурање/вучење 

терета, на пример: 
- конструкција објекта је израђена са обртним точковима 

- рукохвати могу бити постављени хоризонтално или вертикално 

- висина рукохвата 

- мало трење точкића о подлогу 

- лако померање и хватање је омогућено увођењем погодних 

материјала објекта за транспорт 

- избором димензија терета који омогућавају добру водљивост при 

кретању објекта 
- мала тежина терета, итд 

- препознавање услова околине 
- равне и глатке површине су најпогодније  
- повећани напор радника проузрокују транспортни путеви под 

нагибом, постојањем препрека на путу или се кретање радника из-
води повећаним корацима 

- транспортни пут са увалама који изазивају вибрације при кретању 
објекта  

- недовољно осветљење, хладно/топло или јако струјање ваздуха 
ствара могућност повишења опасности или штетности по здравње 
радника 

- индивидуалне карактеристике радника 
- човекова конституција, вештина, способност, степен обучености, 

године живота, пол, здравствени статус су битне карактеристике 
за процену ризика 

- стечене вештине и искуства радника доприносе смањењу ризика 

- организација рада 

- укупном организацијом рада радника могуће је допринети смање-

њу ризика од повреде 
- опаснисти које произилазе из послова гурања/вучења терета су 

сложене и повезане са осталим опасностима које се појављују на 

радном месту 

- познавање стања опреме 

- радници морају бити информисани о безбедносним процедурама 
рада и обучени за правилно руковање и одржавање опреме 
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- при купивини опреме обавезно се води рачуна о захтевима без-
бедности (опрема са CE ознаком) 

2.2.  Процена ризика и процес процене ризика 

Прихватљива оцена ризика заснива се на мултидисциплинарном приступу, 

при чему се посматрају биомеханичке, физиолошке и психофизичке особине рад-
ника. Биомеханички приступ узима у обзир величину употребљених сила које зависе 

од индивидуалних могућности појединца на појаву ризика од настанка повреда при 

притиску на лумбални део кичме, а што зависи од година старости радника. Физио-
лошки приступ узима у обзир утрошак енергије и границу замора радника. Психо-

физиолошки приступ узима у обзир ниво свести радника о прихватљивости потреб-

них напрезања: сила или неудобности при обављању послова. 
Процедура процене ризика препоручена стандардом идентификује две 

методе, којима се оцењује и вреднује ризик при пословима гурања/вучења терета. 

Метода 1 - укључује једноставну чек листу за процену ризика, која је 

дата табеларно са питањима за разматрање психофизичких карактеристика којим 
је могуће брзо вредновање безбедносних задатака. Чек листа упућује, не само на 

процену ризика и препоручене граничне величине, већ упућује на могућности 

смањења ризика. 
Постављена питања дата у табелама су у суштини смернице за одређивање 

прихватљивих почетних и сталних сила, висине ручки, дужина пута и учеста-

лости послова гурања/вуче за мушкарце и жене. Постоји могућност да је процену 

ризика довољно урадити само Методом 1 и усвојити практична решења којим се 
ризик од повреда одржава малим. 

Уколико је процена ризика применом чек листе недовољна за неке ситуа-
ције или популације користи се Метода 2. 

Метода 1 усваја два нивоа ризика, зелено и црвено подручје. 
Метода 2 усваја три нивоа ризика зелено, жуто и црвено подручје. 

а) Зелено подручје, описује прихватљив ризик.  
Ризик од повреда и штетности по здравље је занемарљив или на прих-

ватљивом ниском нивоу за целу популацију корисника. Није потребно уводити 
превентивне мере. 

б) Жуто подручје, описује условно прихватљив ризик 

Ризик од повреда и штетности по здравље постоји за целу или део корис-
ничке популације. Ризик треба прецизније проценити и анализирати, укључујући 

све факторе ризика и извршити реконструкцију опреме и применити друге 

превентивне мере 
в) Црвено подручје, описује неприхватљив ризик  

Постоји значајан ризик од повреда и штетности по здравље и мора се 

обратити посебна пажња на радну популацију. Хитно је неопходно предузети све 

превентивне мере за смањење ризика (на пример извршити реконструкцију 
опреме, промену организације рада, дати упутства за рад и обучити раднике).  

4. МЕТОДА 1 -  

ОПШТА ПРОЦЕНА РИЗИКА И ПРОЦЕС ПРОЦЕНЕ 

Методом 1 дата је општа оцена и процена ризика која се изводи у четири 

корака 
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Корак 1 
Попуњавање чек листе. Прва чек листа је представљена документом у ко-

ји се уносе подаци о фирми, запосленима, врсти послова који се обављају и 

слично 
Корак 2 

Оцена ризика са добија преко чек листа и табела датих стандардом ISO 

11228 - 2 
- Попуњавањем чек листе дате табелом 1. могуће је квантитативно из-

рачунати ризик користећи методу Високе техничке школе струковних 

студија из Новог Сада. 

Табела 1. Чек листа за оцену ризика 

Питања 
Одговори 

Да Не 

П
р

о
ц

ен
а 

п
р

ео
п

те
р

ећ
ењ

а Да ли се кретање великим убрзањем врши при старту, 

заустављању или манипулацијом терета? 
  

Да ли су рукохвати испод висине кукова или изнад лакта када 

је рука уз тело радника ? 
  

Да ли је брзина већа од 1,2 m/s?   

Т
ер

ет
 т

р
еб

а 
п

о
м

ер
ат

и
 

Да ли недостају добри рукохвати/везе?   

Да ли је терет нестабилан?   

Да ли је ограничено/смањено видно поље?   

Ако је на обртним точковима: 

Да ли је терет претежак за точкиће?   

Да ли су подови/радне површине у лошем стању или на други 

начин узрокују настанак проблема при кретању обртних 

точкића? 

  

Да ли су обртни точкићи непогодни за манипулацију?   

Да ли су кочнице неопходне за безбедно заустављање терета?   

Ако се користе кочнице да ли су ефикасне?   

Р
ад

н
а 

о
к
о
л
и

н
а 

Да ли је радни простор скучен?   

Да ли на транспортном путу постоје затворена врата?   

Да ли је простор за скретање или окретање ограничен?   

Да ли је неправилан положај тела при раду у скученом 

простору? 
  

Да ли су радне површине оштећене или неравне (увале или 

рупе на поду)? 
  

Да ли су радне површине клизаве?   
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Да ли је транспортни пут са нагибом?   

Да ли је лоше осветљење?   

Да ли постоје препреке на транспортном путу (закрченост)?   

Да ли је радно окружење са повишеном или смањеном 

температуром и повишеном влажношћу ваздуха? 
  

Да ли у радном простору постоји повишено струјање ваздуха?   

С
п

о
со

б
н

и
ст

 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Да ли радни задаци захтевају посебне способности запослених?   

Да ли радни задаци здравствено угрожавају запослене?   

Да ли радни задаци трудницама угрожавају здравље?   

Да ли радни задаци захтевају додатно информисање или обуку 

запослених? 
  

О
ст

ал
и

 

ф
ак

то
р

и
 

Да ли је хватање и положај тела запослених отежан постојећом 

одећом или применом личних заштитних срадстава? 
  

П
о

сл
о

ви
 м

ен
аџ

м
ен

та
 

и
 о

р
га

и
н

за
ц

и
је

 Да ли је лоше одржавање колица?   

Да ли је лоше одржавање хигијене подова?   

Да ли не појтоји свест о поштовању технолошких процедура?   

Да ли не постоји комуникација између корисника опреме и 
наручиоца опреме? 

  

НАПОМЕНА: Дат одговор са „ДА‖ одговара постојању ризика 

 
- Одређивање почетних и сталних сила на следећи начин - улазни по-

даци: 
- висина рукохвата на транспортеру 
- дужина пређеног пута при гурању/вучењу терета 
- учесталост гурања/вучења терета са обе руке 
- радна популација само мушкарци или само жене или мушкарци 

/жене 
- усвајање из табеле максимално прихватљивих употребљених сила 

од стране радника датих за 90 % радне популације (табеле од А5 - 
А8 стандарда ISO 11228 - 2) 

- мерење стварних почетних и сталних сила помоћу мерних уређаја 
(део Д стандарда ISO 11228 - 2). 

Корак 3 

Упоредити дозвољене и измерене силе и одредити факторе ризика из чек 
листе дате табелом 1. Рангирати укупни ниво ризика у дефинисаним подручјима. 

- ако су стварне силе (почетне или сталне) веће од препоручених ризик 

је у црвеном подручју 
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- ако су стварне силе (почетне или сталне) мање од препоручених али 
преовлађују други фактори ризика ризик је у црвеном подручју. 

- сви остали ризици у зеленом подручју 

Корак 4 
Одредити приоритете и предузети мере за смањење ризика или приме-

нити Методу 2 

5. МЕТОДА 2 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ПРОЦЕНА РИЗИКА И 

ПРОЦЕС ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

Метода 2 се може употребити за израчунавање основних граничних сила 

при гурању/вучи терета узимајући у обзир тачно одређене демографске и антро-

пометријске карактеристике корисничке популације. 
Статистичка расподела узима у обзир следеће карактеристике: 

- године живота 

- пол 
- човекову конституцију 

Израчунавање основне граничне силе заснива се на два податка: 

- апсолутне висине рукохвата постављеном на гураном/вученом објекту и 

- тачно специјализованих карактеристика одређене корисничке попула-
ције 

Стандардом ISO 11228 – 2 су дате вредности основне граничне силе за 

корисничку популацију централне Европе, подгрупе професионалаца и непрофе-
сионалаца. Концепција Методе 2 дата је на слици 2. где се одређују: 

- граничне силе базиране на јачини мишића 

- граничне силе базиране на јачини скелета 
- максималне дозвољене граничне силе и 

- безбедносне граничне силе. 

А: Одређивање граничне силе базиране  

на јачини мишића изводи се у два корака 
 

Корак 1: 

 
Одређивање основне граничне силе FB заснива се на истраживањима 

карактеристика тачно одређене популације и висине рукохвата на објекту за 

транспорт. 
Корак 2: 

Одређивање резултујуће основне кориговане граничне силе: 

FBR = FB (1- md - mf)       (1) 

где је: 
md – коефицијент пређеног транспортног пута (d у m) 

mf – коефицијента учесталости гурања/вуче у току радног дана (HZ) 

Коефицијент md зависи од процентуалног односа учешћа у раду мушкар-
ца/жене 

md = pm · mm + pf · mfm         (2) 
где је: 
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pm – процентуално учешће мушкарца у раду 
mm – коефицијент (md за мушкарце) 
pf – процентуално учешће жена у раду 
mfm – коефицијент (md за жене) 

 
Б: Одређивање граничних сила базираних на јачини скелета 
Граничне силе се одређују на основу силе отпорности на притисак лум-

балног дела кичме и изводе се у два корака: 
Корак 1: 

Процена граничних сила притиска FC на лумбални део кичме узима у 
обзир године старости и пол корисничке популације, а дата је тебеларно у Стан-
дарду. 

 

 

Слика 2. Блок шема специјализоване оцене и процене ризика према  

стандарду ISO 11228 – 2 : 2007 
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Корак 2: 
Прорачун граничне радне силе FLS одговара граничном оптерећењу на 

притисак FC за специфична радна места при гурању/вучи терета (FLS – одређује се 
из дијаграма а дата Стандардом на основу статистичке расподеле рађене за 
циљану корисничку популацију). 

Измерене – стварне силе морају бити мање од FLS чиме се обезбеђује 
мањи притисак на лумбални део кичме. 

В: Усвајање граничне силе FLmin 
Усваја се мања вредност граничне силе FLmin упоређујући вредности сила 

FBR и FLS којим се дозвољава оптерећења лумбалног дела кичме. 

Г: Вредновање ризика 
Безбедносна гранична сила FR рачуна као: 

FR = mr · Fmin       (3) 
где је: 

Fmin – усвојена вредност граничне силе  
mr – коефицијент ризика  
mr = 0,85 – описује горњу границу зеленог подручја 
mr = 1,0 – описује горњу границу жутог подручја 
mr > 1,0 – описује црвено пудручје 
Измерена сила мерним уређајем мора бити мања од FR да би ризик био у 

зеленом подручју. 

6. КОНСТРУКЦИОНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ  

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ РИЗИКА 

Битне превентивне мере за отклањање или смањење ризика на пословима 
гурања/вуче терета су оне мере које се одноце на ергономске и ергонометријске зах-

теве. Ергономски и ергонометријски захтеви се односе на пролагођавање конструк-

тивних карактеристика транспортног објекта и услова радне околине индивидуал-
ним особинама радника. 

Могућности побољшане конструкције транспортног објекта се своди на из-

бегавање таквих инжењерских решења која доводе до појаве повреда радника при 

ручном руковању теретом. Увођењем механизације или аутоматизације радног про-
цеса могуће је такође отклонити или смањити ризик, међутим из праксе је познато, 

да се тада стварају нови извори опасности. 

За безбедан и здрав рад при гурању/вучи нарочито је важно правилно ру-
ковати теретом, а које се постиже: 

- обученошћу радника 

- постављањем натписа упозорења на опрему 

- постављањем упутства за безбедан рад на видно место 
У раду су дате због бројних превентивних мера, само неке од значајних 

мера за отклањање или смањење ризика. У процесу рада треба избећи: 

- вучење терета, ако је радник окренут леђима транспортном средству 
- гурање терета, ако су шаке радника упрте на транспортно средство 

изнад рамена 
- гурање/вучење терета са увећаним физичким оптерећењем радника 
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- примену неприкладних положаја тела радника (уврнуће кичме, бочно 
савијање итд) 

- велика растојања при померању терета 
- дуготрајан рад  
- високу учесталост померања 
- итд. 
Радно место 
Радно место мора бити пројектовано и урађено тако да обезбеди: 
- довољно простора за несметано ручно руковање теретом 
- да погон и остале радне површине омогућавају кретање без спотица-

ња и/или клизања 
- да радне павршине нису са нагибима или препрекама 
- аутоматско отварање врата уколико су постављена на транспортном 

путу 
- итд 
Радна организација 
Процес рада мора бити организован тако да раднику омогући: 
- чешће и краће одморе 

- самостално доношење неких радних одлука 

- рад у складу са својом конституцијом и психофизичким особинама 
- употребу личних заштитних средстава (одеће, обуће, рукавица и сл.) 

- итд 

Конструкција објекта 
Конструткивне карактеристике објекта намењеног за послове гурања/ву-

че морају бити прилагођене безбедном руковању од стране радника тако да се: 

- елиминишу оштре ивице које могу довести до повреде 

- избегну вруће или хладне додирне површине 

- избегне мугоћност хемијских или биолошких штетности по здравље 
(просипање течности итд) 

- поставе ергономски рукохвати 

- рукохвати поставе између кука и лакта (900 – 1500 mm изнад пода) 

- уграде ручке одговарајућег пречника, поштујући захтеве мушко/жен-

ске конституције (30 – 45 mm у пречнику)  

- ручке довољно удаљене од објекта (минимум 60 mm) 

- одаберу лаки материјали опреме за гурање/вучу терета 

- на одабрана колица уграде погодни точкићи са малим трењем 

- опрема за транспорт редовно одржава 

Радна околина 

Радно окружење треба пројектовати и уредити тако да се обезбеди: 
- добро осветљење радне просторије 

- бука у дозвољеинм границама 

- одговарајућа микро клима 
- итд 
Способност радника 
Радни задатак треба прилагодити психо – физичким способностима рад-

ника. Нарочиту пажњу треба обратити на повећане захтеве процеса рада, тако да 
се обезбеди: 
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- одговарајућа обука 
- стицање практичних вештина (тренинг) 
- медицински надзор 
- повећање свести радника о присутним опасностима и нивоу разика 
- итд 

7. ЗАКЉУЧАК 

Усвојени „Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
ручном ношењу терета“ у члану 2. помиње послове гурања/вуче терета као мо-
гуће изворе опасности и појаве ризика од настанка повреда и оштећења здравља 
радника. Правилник својим одредбама и прилозима у начелу дефинише законску 
регулативу Републике Србије усклађене са регулативом ЕУ. 

Да би се Правилник што успешније могао применити у пракси, потребно је 
приступити разради Стандарда ISO 11228 – 2, прилагођен организацијама – 
предузећима и свим запосленима на територији наше државе. 

Рад представља прилог – почетни корак у решавању проблема процене ри-
зика на радном месту и радној околини користећи интегралну методу за процену 
ризика формираној на Високој техничкој школи у Новом Саду. 

Сви елементи Стандарда, разрађени у раду, могу се лако, брзо и ефикасно 
уградити у постојећу методу. 

Допринос овог рада односи се на могућност квалитативно–квантитативне 
оцене и вредновање ризика са постојећом процедуром и формираном докумен-
тацијом развијене интегралне методе. 
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РЕЗИМЕ 

Овај рад jе део коментара на Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав 

рад при ручном преношењу терета који је донет од стране Министарства за рад и социјална 

питања Републике Србије, а у складу са Међународним стандардом ИСО 11228-3 који се 
односи на безбедан рад при ручном руковању малим теретом са великом учесталошћу.  Како 

је Правилник предвидео само мере за безбедан рад при ручном ношењу и дизању терета, а 

ИСО 11228 се односи на три врсте ручног руковања теретом (дизање и ношење; вучење и 

гурање; високофреквентно руковање малим теретом), у раду је презентован трећи део овог 

Стандарда. Стандард је заснован на ергономским истраживањима и резултати показују 

присуство опасности и ризика за безбедан рад за сва три наведена облика ручног руковања 

теретом. Препоручене методе за процену ризика су сложене и захтевају високо познавање 

области ергономије, па је предложена примена методе процене ризика креирана од стране 

стручног тима Високе техничке школе (ВТШ) из Новог Сада.  

У раду је приказан пример радног места са радним операцијама које укључују 

учестало руковање малим теретима и процењен је ризик за то радно место методом ВТШ. 

Кључне речи: ручно руковање теретом, репетитивни посао, процена ризика, безбед-

ност 

 

HIGH-FREQUENCY HANDLING OF SMALL LOADS  
 

ABSTRACT 

The paper is part of the commentary on the Regulation book on preventive measures for 

safe and healthy work during manual handling operations with a load prepared by the Ministry of 

labor and social affairs of the Republic of Serbia in accordance with the International standard ISO 

11228-3 referring to safety work during manual handling operations of high-frequency with small 

loads. Since the Regulation book deals only with safety measures in manual operations of carrying 

and lifting a load, whereas ISO 11228 deals with three types of manual handling operations with a 

load (lifting and carrying; pulling and pushing; high-frequency handling with a small load), the paper 
presents the third part of this standard. The standard is based on ergonomic studies showing the 

presence of hazard and risk jeopardizing safety work in all three types of manual handling operations 

with loads. Recommended risk assessment methods are complex and require good knowledge of 

ergonomics; hence it is suggested to apply the risk assessment method developed by the expert team 

from the Higher Education Technical School (HETS) from Novi Sad.  

The paper presents an example of the workplace with working operations including high-

frequency handling with small loads and its risk assessment using the HETS method. 

Key words: manual handling operations with loads, repetitive operation, risk assessment, 

safety 

                                                
1, 2 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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1. УВОД 

На основу Закона о безбедности и здравља на раду Републике Србије, ус-
војеног 2005. године, у 2009. је донет Правилник о превентивним мерама за без-
бедан и здрав рад при ручном преношењу терета објављен у Службеном глас-
нику Републике Србије 106/09. Овај Правилник не разматра безбедност на раду 
при руковању малим теретима са великим фреквенцијама понављања операција. 
Радно место које укључује овакве радне операције (рад на полуатоматизованој 
радној траци и слично), иако на први поглед не делује да може имати опасности 
по здравље и безбедност, заслужује анализу и процену ризика. Осим тога 
Правилник о начину процене ризика на радном месту и радној околини („Сл. 
гласник РС― бр. 72/06) и Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник 
РС― бр. 101/05) су експлицитни, ризик се мора израчунати за свако радно место. 
Даље, ако смо у дилеми да ли постоји ризик на непроизводном радном месту, он-
да је ризик оваквог радног места сигурно још потребније рачунати. 

Mетода процене ризика коју је развила Висока техничка школа из Новог 
Сада мора бити применљива и за оваква радна места. Њена примена се овде већ 
наслућује, јер се може препознати где се све срећу овакве активности, почев од 
активности на појединим радним местима, па до аутоматизованих и полуатома-
тиозованих радних линија. Дакле, од појединачне па до масовне производње, од 
малих до великих предузећа.  

Међународни стандард ИСО 11228 се бави безбедношћу при ручним руко-
вањем теретом и то у три дела, а све под насловом Ергономије – Ручно руковање (1 – 
Дизање и ношење, 2 - Гурање и вучење, 3 - Руковање малим теретом са великом 
фреквенцијом). ИСО 11228-3:2007 исцрпно излаже могуће лоше ефекте рада при ко-
ме постоји високофреквентно руковање са малим теретом, као што су мускулаторно 
скелетна оштећења, погоршање положаја и координације покрета. Тако се повећава 
ризик грешака, смањује квалитет рада и јављају опасности, тј. ризик.  

Овај део стандарда ISO 11228 садржи ергономске препоруке за задатке 
ручног руковања лаким теретима који се понављају са високом фреквенцијом. 
Добар ергономски дизајн и организација рада су основни захтеви за избегавање 
лоших ефеката. Стандард предвиђа прво идентификацију и оцену фактора ризика, а 
затим оцену ризика за здравље радне популације. Дакле, методологија слична већ 
добро познатој методологији процене: опис технолошког процеса, препознавање 
опасности и штетности, процена ризика и на крају мере.  

Препоруке су базиране на научним разматрањима из физиологије и 
епидемиологије мануелног рада. Предложено упутство је подложно променама у 
складу са будућим истраживањима 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Фактори ризика у репетитивном раду су: фреквенција акција, трајање, 
положај и покрети делова тела, снага уложена у рад, организација рада, ниво 
обучености. Додатни фактори могу укључити факторе радне околине, као микро-
климу, буку, вибрацију и осветљење. Нарочито се истичу они који значајно ути-
чу на повећање замора и смањују концентрацију радника.  

Задатке ручног руковања теретом треба избегавати кад год је могуће. То 
се може постићи ротацијом посла, механизацијом, аутоматизацијом и сл., а слу-
чају репететивног руковања лаким теретом са високом фреквенцијом употребом 
аутоматизованих система у производњи.  
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Уколико се репететивно руковање не може избећи, иако овде говоримо о 
руковању лаким теретом, учесталост руковања повећава кумулативну масу са ко-
јом се рукује, тако да се и ризик повећава. Стандард ISO 11228 предлаже процену 
ризика таквог радног места, на исти начин као и за остала, у неколико корака: 
идентификација опасности, оцена ризика, вредновање и редукција ризика. 

Нису регистроване

ДA

ДA

НЕ

ДA

ДA

НЕ

НЕ

 

Једноставна метода процене ризика састоји се од:  
- претходне информације о послу које га описују, 
- идентификације опасности, процедура оцене ризика и чек листе 
- укупне процена ризика 
- акције које треба предузети за корекцију 
Као што је познато ризик се рачуна за сваку опасност. Скала за вредно-

вање ризика замењена је скалом у боји. Оцена ризика овом методом класификује 
ризик у једну од три зоне: 
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А) Зелена зона (прихватљив ризик) – ризик болести или повреде је 
занемарљив или на прихватљиво ниском нивоу за целокупну радну популацију. 

Не предузима се никаква акција.  

Б) Жута зона (условно прихватљив ризик) – овде ризик од болести или по-
вреде не може да се занемари за целу радну популацију или део. Ризик ће бити даље 

оцењен детаљније методом 2 и анализиран са другим факторима и редизајниран. 

Кад редизајн није могућ морају се друге мере контроле ризика предузети.  
В) Црвена зона (није прихватљив) – овај ризик од болести и повреде се не 

може занемарити и одмах треба предузети акције за његово смањење (редизајн, 

организација рада, инструкције, обука)  

Ако је методом 1 ризик оцењен у жутој или црвеној зони или је посао 
састављен од 2 или више репетитивних задатака, препоручује се нека метода за 

детаљнију процену ризика.  

Идентификација опасности 
Први корак процене ризика је идентификовање опасности, и ако оне по-

стоје могу ли да изазову повреде такве врсте да треба детаљнију процену ризика 

извршити. Ако постоји једна од следећих опасности треба их покушати избећи 

по упутству:  

- Понављање – покрете који се понављају треба избећи јер како се 

циклично понављање повећава, или време циклуса смањује, расте ри-

зик повреде. 
- Неодговарајући положај и покрети – дуго седење или стајање огра-

ничава покрете тела посебно ногу и леђа и може довести до повећања 

оптерећења леђа и горњих екстремитета, као и до бола у ногама. 
Радни задаци треба да омогуће промене положаја и померање одре-

ђених удова. Избегавати дуге статичне положај 

- Снага – задаци треба да су са напорима мале снаге уз избегавање 

изненадних покрета. 

- Недовољан опоравак – мало времена за опоравак тела између репе-

титивних покрета повећава ризик повреде. Трајање радних операција 

може да се разбија на различитим нивоима, тј. радним сменама, по-

словима, задацима. 

- Карактеристике објекта – неодговарајуће дизајниран објекат може 

да има карактеристике које могу узроковати повреду (облик, димен-

зије, положај ручице, температура). 

- Вибрације и утицај силе – изложеност руке или шаке вибрацијама, 
потресима или ударима може довести до губитка осетљивости руке и 

може бити повезано са васкуларним и неуролошким оштећењима 

горњих удова. 
- Услови околине – неодговарајуће светло, климатизација, бука до-

носе додатне опасности, као и влажна или запрљана површина. 
- Организација рада – треба избећи коришћење сличне мишићне гру-

пе током трајања радне смене. Препоручује се ротација посла, уноше-

ње разноврсности, проширење посла. 
- Психосоцијални фактори – организација и управљање радом, а по-

себан фактор ризика је садржај рада и друштвено окружење. 
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- Индивидуалност – индивидуалне вештине, обученост, године, пол, 
здравствени проблеми и трудноћа су личне карактеристике које могу 

утицати и треба их разматрати у процени ризика.  

Редукција ризика  
Квалитетна процена ризика је она која нуди праве мере за редукцију ри-

зика. Она се може постићи побољшањем елемената који утичу на различите фак-

торе ризика. Код овде разматраних послова редукција ризика се може постићи: 
- избегавањем и ограничењем понављања операција, посебно у дугом 

трајању без одговарајућег опоравка или са великом фрекванцијом 

понављања 

- одговарајућим дизајном задатка, радног места, организације рада и уво-
ђењем разноврсности задатака  

Задаци треба да су дизајнирани тако да се избегну: екстремно повезани 

покрети, дужи статички положаји, репетитивни покрети, комбиновани са спољ-
ном силом, (рецимо објекат који треба ухватити је далеко од тела или високо; 

угао гледања је сувише низак или висок). 

Незгодни положаји и покрети се могу спречити оптималним позициони-

рањем намештаја, машина и материјала који се користе. Висина седишта и радне 
површине може да се подешава према висини тела и захтева посла, објекти који 

се хватају треба да су близу тела, испред њега и да се минимално диже рука или 

увија тело. Треба да постоји довољно простора око радног места за слободне по-
крете и одговарајући положај.  

Рад треба да је организован тако да: трајање задатка није сувише дуго (не 

више од 1 сат без паузе или не више од 8 сати по дану); фреквенција покрета или 

сила напрезања није сувише висока и прилагођена је индивидуалној способности 
радника; има довољно времена одмора (1:5 однос одмора према трајању задатка). 

Одмор може бити путем регуларних пауза (неколико минута дати раднику мо-

гућност да оде с радног места), а други начин је варијација репетитивних задата-

ка и других мање опасних. Ти задаци треба да ангажују различите скупове ми-
шића. Ротација посла, проширење и обогаћивање имају кључну улогу у бројању 

опасности и одржању нивоа продуктивности.  

Радник треба да ради темпом прилагођеним његовим способностима, а не 

препоручује се рад са фиксним темпом, брзином. 

- одговарајућим дизајном објекта, алата и материјала (величина и 

облик објекта којим се рукује могу бити извор опасности, па зато 

треба обратити пажњу на положај и величину ручица за хватање да се 

обезбеди сигуран угао, посебно за лактове, зглобове, прсте. Исто тако 
могу постојати физичке и хемијске опасности: хладан, врућ, конта-

миниран објекат или садржи опасни материјал). 

- дизајном радне околине осветљење, бука, микроклима треба да су на 

нивоу препорученом ИСО 7730. екстра брига треба да је посвећена 
екстремним температурама. Висока темперстура и влага изазивају 

умор, а хладноћа захтева рукавице које сметају.  

- индивидуалним капацитетом радника и повећањем нивоа вештине за 

специфичан задатак рад треба да је прилагођен менталним и физич-
ким способностима радника. Он мора бити упознат и свестан ризика 
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свог посла и својих могућности и одговорности да смањи те ризике. 
За захтевније задатке треба да је обучен и едукован и ако треба буде 

снабдевен медицинским прегледом и техничком помоћи.  

OCRA метод за детаљну процену ризика  

OCRA (Occupational repetitive action) метода се препоручује у овом стан-
дарду за детаљнију процену риика зато што разматра релевантне факторе ризика, 

примењива је на послове са више задатака и на основу епидемиолошких пода-

така даје могућност предвиђања повреда.  
OCRA индекс је количник броја актуелних техничких акција изведених 

током рада АТА, и броја препоручених техничких акција РТА, за сваки екстре-

митет, посебно и тај индекс управо представља оцену ризика и класификује га у 
одговарајућу зону. Ризик се исто класификује у три зоне: зелена (нема ризика ни 

последица), жута (врло низак ризик, побољшати структуралне факторе ризика) и 

црвена (ризик постоји и треба извршити редизајн задатака и радних места).  

Ова метода захтева сложене прорачуне, нуде се и софтверски алати, али 
најважнији њен део је дефинисање техничких акција. Техничке акције укључују 

мишићноскелетну активност горњих удова. Оне се не идентификују појединим 

покретом, већ сложенијим кретањем, као рецимо: померање (ако је маса објекта 
испод 2 кг по шаци), хватање, гурање, спуштање, уметање, извлачење, позицио-

нирање, ношење (ако је објекат масе преко 2 кг по шаци) итд.  

У кораку 1 се рачуна фреквенција техничких акција у мин. и укупан број 
актуелних техничких акција у смени по сваком горњем уду: 

- број техничких акција у циклусу nтс, 

- оцењује фреквенцију акција по минути, узимајући у обзир време 

циклуса tC, у секундама: f = nTС × 60/tС 

- рачуна дужину трајања репетитивног задатка у смени t  
- и укупан број актуелних техничких акција у смени nАTA = f * t, 

- а код више задатака суму свих њих nАTA = ∑ fј * tј, 

У кораку 2 се рачуна укупан број референтних акција у смени за један  

nRTA = kf FM PM ReM AM t RcM tM 

или више задатака 

nRTA =Σ [kf (FMj × PMj × ReMj × AMj × tj)] × (RcM tM) 

где су: 

kf – константа фреквенције техничких акција = 30/min 

FM – фактор силе 
PM – фактор положаја 

ReM – фактор понављања 

AM – додатни фактор 

t – дужина репетитивних акција у минути 
nRPA – појединачни показатељ броја техничких акција у смени 

nRPA = kf FM PM ReM AM t 

RcM – фактор опоравка 

tM – фактор трајања 
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У кораку 3 се рачуна индекс за оцену ризика 

Корак 

 3 
Рачунање OCRA индекса и извођење оцене ризика 

   
 Број актуелних техничких акција у смени 

  

 Број референтних техничких акција у смени  

  

Зона Ocra индекс 
Ниво 

ризика 

Зелена ≤ 2.2 Нема 

Жута 2.3 – 3.5  
Врло 

низак 

Црвена > 3.5 Ризик 
 

Табела 1: OCRA индекс и вредновање ризика  

Детаљнија процена ризика радног места овом методом је прилично сло-
жена и тешко примењива, а вероватноћа значајно повећаног ризика је мала.  

Рекапитулација  
На почетку процеса процене ризика оно што имамо су опасности, а оне се 

према Правилнику могу описати факторима ризика на основу чијих одговора ти-
па ДА НЕ доносимо одлуку о величини (боји) ризика. Оцена је доста уопштена и 
са препоруком ако је боја црвена или жута да се иде на примену друге методе – 
детаљније. OCRA метод за детаљну процену ризика даје однос стварних и препо-
ручених акција током рада. Тај однос представља неки еквиваклент ризику при 
чему се нема осећај за његову величину. Метода је врло сложена за обично 
коришћење и више је у домену научне ергономске категорије.  

Из наведених разлога препоручујемо једну селективну методу која би 
проширила чек листу прве, једноставне методе, неким од фактора коришћених у 
другој, сложенијој методи.  

Опасности на оваквим радним местима су дефинисане помоћу Стандарда 
и уз детаљну анализу потеза добијен је већи број фактора ризика. Сви фактори 
ризика су заправо величине стања. Те величине стања дефинишу стање – 
опасност. Дакле, постоје сви услови за дефинисање функције стања f(x) па према 
томе и могућност примене методе ВТШ. Метода је јаснија и шира него први 
корак из Стандарда па је и прецизнија. Ако би се уместо корака 2 допунили фак-
тори ризика, метода би била још прецизнија што би било довољно за задово-
љавајућу процену ризика.  

На основу оцењених вредности стања за ове факторе (користити методу 
ВТШ за процену ризика радне околине) добили бисмо вредност ризика. Уколико 
би та вредност била неприхватљива, извршили бисмо уместо детаљније процене 
ризика другу понуђену опцију на слици 1, а то је редизајн, тј. примена одређених 
мера за смањење ризика и поново извршили процену ризика.  

3. ПРИМЕР ПРОЦЕНЕ РИЗИКА  

У пословима који захтевају руковање теретима мале тежине са високо-

фреквентним понављањем операција као примарни физички фактори ризика ис-

тичу се: 

OCRA индекс = nАTA/nRTA 

Оцена ризика 
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1. учестали/циклични покрети одређених делова тела, 
2. учестало заузимање неодговарајућег положаја одређених делова тела 

3. напрезање горњих екстремитета 

4. недостатак периода опоравка и  
5. додатни фактори околине  

Ако је посао такав да постоје слични покрети који се фреквентно по-

нављају у значајном периоду радног дана треба оценити ризик. Ако је трајање 
таквог посла краће од 1 сата дневно или 5 часова недељно, онда је ризик за-

немарљив. 

Узмимо пример радног места које испуњава наведене услове за потребу 

процене ризика. Радник узима десном руком објекат (који му долази покретном 
траком с леве стране) и држи га у прстохвату док узима левом руком објекат који 

је на површини испред њега. Кад је машина која се налази испред радника 

спремна он позиционира ова два објекта (један десном и једна левом руком) и 
корак је завршен помоћу машине. При томе радник има рукавице.  

   

Овде су описане две техничке акције за сваку руку. Десна рука за узи-

мање прве компоненте потроши 3 секунде, а за позиционирање исте 2 секунде. 
Лева за узимање друге компоненте 1.6 секунде и за позиционирање 2.4 секунде. 

Покрети десне руке резултитрају у учссталим покретима рамена, обе руке се 

дижу за позиционирање компоненти на машину, и при том зглоб леве шаке се 

увија нагоре. Поред тога радник има рукавице као заштитно лично средство.  
Радна смена траје 8 часова (480 мин.), постоје две званичне паузе од по 

15 мин и прекид за ручак од 1 часа који није укључен у радно време од 8 ч. 

Нерепетитивни задатаци трају свега 15 минута (чишћење). Значи дужина трајања 
репетитивног рада је 435 мин. Број јединица које треба да се ураде за смену је 

5220, што значи да је дужина трајања циклуса 5 секунди (то је и посматрањем 

предвиђено да је реална дужина трајања циклуса).  
Користићемо чек листу из Стандарда за оцену стања, тј. опасности, где 

позитиван знак означава одсуство опасности, а знаци – представљају присуство.  

1) Цикличан рад или низ покрета који се понављају више  

од 2 пута у мин и више од 50% трајања задатка    –  
2) Понављање приближно идентичних покрета прстију,  

шаке, или руку сваких неколико сек.    – 

3) Интензивно коришћење прстију, шака, зглобова   – 

4) Репетитивно понављање покрета рамена/руку    – 

5) Савијање зглоба(ова) горе доле или на страну   – 
6) Окретање или увијање шака тако да се длан окреће горе доле + 
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7) Снажни покрети, тј. обухватање прстима док је зглоб  
савијен или раширени прсти или шака за време обухватања,  

држања или манипулисања предметом    + 

8) Кретање горње руке ка предњој страни тела    – 

9) Бочно савијање или ротирање леђа, или главе   – 

10) Ношење или држање алата, материјала или објекта  

тежег од 0,2кг по прсту или      + 
11) 2 кг по шаци       + 

12) Ротација, обухватање, гурање или вучење алата, материјала  

помоћу руке/шаке са снагом прекорачења за 10% од референтне 

вредности Fb дате у ЕN 1005-3:2002 korak 1 (тј. 25N за снагу  
обухвата)        + 

13) Употреба контроле актуатора аctuators са снагом која  

превазилази препоручену ISO 9355-3 (тј. 20 N за контакт  
обухвата шаком, 10 N за обухват штипањем)   + 

14) Уштип тј. држање или хватање објекта између палца и прста + 

15) Недостатак прекида      + 

16) Слабе варијације задатака      – 
17) Недостатак периода опоравка     – 

18) Употребу вибрирајућег алата     + 

19) Локалну компресију анатомске структуре због алата  + 

20) Изложеност топлоти или хладноћи    + 

21) Лична заштитна опрема која ограничава покрете или кочи 
перформансе      – 

22) Ризик од изненадних неочекиваних покрета (клизав под,  

објекти којо падају, лош обухват)     + 

23) Нагло убрзање или успорење кретања    + 

24) Статичка сила/терет?      + 

25) Дигнута рамена (држање руку/објекта против равнотеже) – 

26) Закључан или фиксиран положај (лош дизајн алата или  
радног места, недостатак простора)    + 

27) Ударање, или сила       + 

28) Високо прецизан рад са снагом     + 
29) Велико оптерећење, сувише посла за кратко време  + 
30) Недостатак контроле планирања и уређивања  

радних задатака       – 

31) Недостатак подршке колега или надређеног   + 
32) Велико ментално оптерећење, концентрација или пажња  + 
33) Изолован задатак или процес производње    – 

34) Брзина рада, темпо машине или особе    – 

35) Унапред дефинисана брзина рада или бонус систем  – 

По методи ВТШ, функција стања се рачуна:  

f(x) = 16,46 (n/N)
2,7

 = 16,46 (15/35)
2,7

 = 1.67, 
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а ризик је 

 R = f (x) * F * Š * B = 1.67*5*1*1 = 8. 35,  

где је 

F – фреквенција изложености опасности и она би овде била константна 
током рада, значи највећа вредност узета из табеле учесталости 

изложености (5) 

Š – степен могуће штете и он би овде био негде испод мањег лома или 
благе болести, значи узели бисмо из одговарајуће табеле вредност 1 

B – број људи изложених опасности и износи такође 1.  

Добијена вредност ризика представља низак, али значајан ризик по усвојеној 

скали ризика (5 < R < 50). Смањење ризика се може постићи предузимањем од-
ређених мера, које би претвориле неке негативне оцене стања у позитивне.  

Вероватно да се тешко може избећи високофреквентно понављање рад-

них операција, као и уклањање личног заштитног средства – рукавица, али се за-
то може време одмора распоредити на други начин (уместо два пута по 15 мину-

та, три пута по 10 минута) и редизајнирати радно место. Покретна трака би могла 

да се заустави ближе раднику и тренирати га да узме први објекат левом руком, а 

други десном.  
У одељку 2.2 су детаљно дате мере за редукцију ризика које могу бити 

база за избор и предлог мера за што безбеднији рад.  

4. ЗАКЉУЧАК  

Горе наведени пример очигледно илуструје потребу процене ризика за 

радна места учесталог ручног руковања малим теретом. Потребни разлози за то 

су научно евидентирани у ИСО 11228-3, али предложене методе за процену 
ризика су сувише сложене и тешко употребљиве у пракси.  

Како на бази овог Стандарда постоје услови за опис стања – опасности на 

радном месту и у радној околини, овај опис омогућује формирање функције стања и 

примену методе ВТШ. Уочене недостатке, негативне оцене стања, треба анализи-
рати и применити неку од мера како би се ризик редуковао. Без обзира колико је 

ризик мали, мере треба увек примењивати, јер се омогућује безбеднији рад.  

Методу треба уклопити у јединствен систем за све операције уколико се 
иста логика примени код ручног дизања и ношења тетета, као и гурања и вучења. 

Она даје очекиване резултате и једноставно се примењује, а користи се пре-

порукама и резултатима које нуди ИСО 11228 и успешно имплементира у његове 
оквире.  
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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени 

гласник РС", број 101/05),  

 

Министар рада и социјалне политике доноси 

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА  

ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД  

ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ  
 

(Сл. гласник РС бр. 106/09)  

Основни текст на снази од 25/12/2009, у примени од 25/12/2009  

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац 

дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при коришћењу 

опреме за рад са екраном. 

Члан 2.  

Овај правилник се не примењује на: 

1) возачке или контролне кабине у возилима или машинама; 

2) рачунарске системе инсталиране у транспортним средствима; 

3) рачунарске системе који су превасходно намењени за јавну употребу; 
4) преносиве рачунарске системе који се не користе стално на радном месту; 

5) калкулаторе, фискалне касе и другу опрему за рад која има мале екране 

за приказивање података или мера који су неопходни за непосредно коришћење 
те опреме за рад; 

6) писаће машине са екраном. 

Члан 3.  

(1) Опрема за рад са екраном јесте опрема за рад са алфанумеричким или 
графичким екраном, без обзира на начин приказивања. 

(2) Радно место, у смислу овог правилника, јесте простор намењен за 
обављање послова код послодавца у коме се користи опрема за рад са екраном 
(која може бити снабдевена са тастатуром или другим уређајима за унос података 
и/или програмом који одређује кориснички однос између запосленог и опреме за 
рад са екраном, помоћним деловима и уређајима укључујући периферне јединице 
као што су диск, телефон, модем, штампач, држач докумената) укључујући радну 
столицу, радни сто или радну површину и непосредну радну околину.  

(3) Запослени, у смислу овог правилника, јесте запослени који у оквиру по-
слова које обавља користи опрему за рад са екраном најмање четири сата дневно. 

2. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА  

Члан 4.  

Послодавац је дужан да за сва радна места на којима се користи опрема 
за рад са екраном изврши процену ризика од настанка оштећења чула вида и 
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физичких и психофизиолошких оштећења здравља, односно да изврши дели-
мичну измену и допуну акта о процени ризика уколико је процена ризика из-
вршена тако да нису евидентирани и процењени сви фактори ризика који настају 
при коришћењу опрема за рад са екраном, са циљем да се утврде начин и мере за 
отклањање или смањење тих ризика, узимајући у обзир додатни и/или комби-
новани ефекат утврђених ризика. 

Члан 5.  

(1) Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту на 
којем су спроведене мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за 
безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном. 

(2) Преглед мера за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са 
екраном одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

(3) Послодавац је дужан да поред осталих спроведе и организационе ме-
ре, односно да запосленима обезбеди одговарајуће паузе или промену радних ак-
тивности са циљем да се смање психофизиолошки напори који настају при 
коришћењу опреме за рад са екраном. 

Члан 6.  

(1) Послодавац је дужан да, у складу са прописима о здравственој зашти-

ти, запосленима који користе опрему за рад са екраном обезбеди циљани преглед 

очију и вида који ће извршити квалификована особа. 
(2) Преглед вида, из става 1. овог члана, се спроводи пре почетка кориш-

ћења опреме за рад са екраном, периодично у току коришћења опрема за рад са 

екраном у интервалима не дужим од три године и уколико се код запосленог 
појаве проблеми са видом који могу настати као последица коришћења опреме за 

рад са екраном. 

(3) Послодавац је дужан да, у складу са прописима о здравственој заш-

тити, запосленог који користи опрему за рад са екраном упути на циљани офтал-
молошки преглед, уколико резултати прегледа из става 1. овог члана покажу да 

је то неопходно. 

(4) Послодавац је дужан да, уколико је на основу резултата циљаних пре-
гледа из ст. 1. и 2. овог члана неопходно и уколико се уобичајена корективна 

средства не могу користити, обезбеди коришћење посебних корективних сред-

става која одговарају пословима који се обављају. 

Члан 7.  

Послодавац је дужан да пројектује, изабере, наручи или измени програм 

и обезбеди обављање послова при којима се користи опрема за рад са екраном, 

тако да: 
1) програм одговара задатку; 

2) програм буде лак за употребу, уколико је могуће прилагођен знању и 

искуству запосленог и такав да се квантитативне или квалитативне провере не 
врше без знања запосленог; 

3) је запосленима обезбеђена повратна информација о њиховом учинку;  
4) су информације приказане у формату и брзином који су прилагођени 

запосленом; 
5) су примењени принципи ергономије програма, а нарочито у погледу 

обраде података о људима. 
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3. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 8.  

Послодавац је дужан да запосленима или њиховим представницима за 

безбедност и здравље на раду обезбеди све информације које се односе на безбед-

ност и здравље на раду, а нарочито о мерама које се предузимају у циљу оствари-

вања безбедних и здравих услова за рад при коришћењу опреме за рад са екраном у 
складу са чл. 4, 5. и 6. овог правилника.  

4. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 9.  

Послодавац је дужан да у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 

запослене који користе опрему за рад са екраном упозна са свим врстама ризика који 
се за њих могу појавити при коришћењу те опреме пре почетка коришћења те 

опреме за рад и сваки пут када дође до промена у организацији обављања послова. 

5. САРАДЊА ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 10.  

Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и 
здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на 

коришћење опреме за рад са екраном. 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11.  

(1) Послодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, започели 
обављање делатности, односно обезбедили коришћење опреме за рад са екраном 

дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од 

четири године од дана ступања на снагу овог правилника. 
(2) Послодавци који после ступања на снагу овог правилника започну 

обављање делатности, односно обезбеде коришћење опреме за рад са екраном 

дужни су да запосленима обезбеде циљане прегледе из члана 6. овог правилника 

у року од четири године од дана ступања на снагу овог правилника.  

Члан 12.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служ-

беном гласнику Републике Србије". 
 

Број 110-00-00008/2009-01  

У Београду, 2. децембра 2009. године  
Министар,  

Расим Љајић, с.р.  
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УЛАГАЊЕ У ЗДРАВЉЕ РАДНИКА – 

РЕСУРС ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА 

Нада Мачванин1, Бела Прокеш1, Јагода Црепуља1, Ненад Мачванин2, Милорад Шпановић1 

nmacvanin@yahoo.com 

РЕЗИМЕ 

Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим 

економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија,иновативности 

целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дуго-
рочно боље коришћење ресурса,унапређење здравствених услова и квалитета живота и сма-

њење загађења радне и животне средине. Савремени свет је већ увелико суочен са заједнич-

ком одговорношћу и нужношћу да свој развој усклади с потребама људи и природе и са све-

шћу да се Земља мора сачувати како за садашњу генерацију тако и за будуће генерације 

људи.  

Садашња генерација има право на ресурсе и здраву радну и животну средину, али не 

сме угрозити исто такво право наредним генерацијама. 

Кључне речи: Одрживи развој, радници, здравствена заштита 

INVESTING IN EMPLOYEES’ HEALTH –  

RESOURCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY 

ABSTRACT 
Long-term concept of sustainable development implies a constant economic growth 

that besides economic efficiency, technological progress, more cleaner technologies, innovation 

of the whole society and corporate social responsibility provides poverty reduction, better long-

term use of resources, improvement of health conditions and quality of life and reduction of 

pollution and the working environment. The modern world is already confronted with a 

common responsibility and the necessity to align its development with the needs of people and 

nature and with the knowledge that the country must keep to the present generation and for 

future generations of people. The current generation has the right to resources and a healthy 

working and living environment, but should not affect such right as the coming generations.  

Key words: Sustainable development, workers, health care 

1. УВОД 

Појам одрживог развоја дефинисала је 1987 године Светска комисија за 
животну средину и развој (Brundtland-ova комисија), као развој, који задовољава 
потребе садашњих генерација, без угрожавања способности будућим генерација-
ма да задовоље своје потребе. Појам одрживог развоја првобитно је био орјенти-
сан само на еколошке проблеме и проблеме везане за обновљиве и необновљиве 
природне ресурсе и енормно загађење животне средине.  

                                                
1 Медицински факултет Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад 
2 Висока школа за предузетништво и услужни бизнис, Београд 
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У Рио де Женерију 1992 године одржана је светски самит о одрживом ра-
звоју, када је појам одрживости са сфере екологије обухватио и сферу економије 
и друштва, као одрживи економски и социјални развој. Одрживог економског и 
социјалног развоја, па и еколошког нема без здравља, које је темељ свеукупног 
развоја друштва и сваке земље појединачно. 

Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст 
који осим економске ефикасности, технолошког напретка,више чистијих техноло-
гија, иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује 
смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравст-
вених услова и квалитета живота и смањење загађења радне и животне средине. 
Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и нужношћу да 
свој развој усклади с потребама људи и природе и са свешћу да се Земља мора 
сачувати како за садашњу генерацију тако и за будуће генерације људи.  

Садашња генерација има право на ресурсе и здраву радну и животну 
средину,али не сме угрозити исто такво право наредним генерацијама. 

2. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Један од најважнијих циљева одрживог развоја јесте борба против сиро-
маштва, отварање нових радних места и смањење стопе незапослености,као и 
смањење родне и друштвене неједнакости маргинализованих група,подстицање 
запошљавања младих и лица са инвалидитетом, ао и других ризичних група. 

Три стуба одрживог развоја су:  
- одрживи развој економије,привреде и технологије, 
- одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже 
- заштиту радне и животне средине  

Одрживи развој базира на глобално прихваћеним принципима који су де-
финисани у Декларацији о одрживом развоју из Јоханесбурга, 

Миленијумским циљевима развоја и у Стратегији одрживог развоја ЕУ. 
То су:  
1) Међугенерацијска солидарност и солидарност унутар генерације. Задо-

вољити потребе садашњих генерација,али тако да се не угрозе права будућих ге-
нерација да задовоље своје потребе.  

2) Отворено и демократско друштво учешће грађана у одлучивању уз под-
стицати једнаке могућности за свакога тако што ће се промовисати људска права, 
посебно родна равноправност и борити против свих облика дискриминације афир-
мативним мерама за маргинализоване групе и смањењем сиромаштва. 

3) Знање као носилац развоја. Промовисати образовање и развијање јавне 
свести о одрживом развоју; 

4) Интегрисање питања радне и животне средине у остале секторске по-

литике. Промовисати интеграцију економских, социјалних и еколошких присту-
па и анализа,  

5) Превентивно деловати да би се спречили могући знатни негативни ути-

цаји на радну и животну средину,особито ако би била угрожена добробит људи и 
животиња; 

6) Загађивач/корисник плаћа укључење трошкова везаних за животну сре-

дину у цену производа. тј. применити принцип загађивач/корисник плаћа. Тако се 

постиже пуна економска цена која покрива трошкове производње, употребе и 
одлагања производа током читавог његовог „животног ‖циклуса; 
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7) Одржива производња и потрошња уз економски раст који не сме да уз-
рокује пропорционални пораст деградације радне и животне средине. 

Здравље је стање потпуног физичког, психичког и социјалног благостања а 
не само одсуство болести и неспособности, из тог разлога право на здравље и здрав-
ствену заштиту као једно од основних људских права, би требало да има свака 
особа. Само здрав човек, а посебно здрав радник је предуслов свеукупног развоја 
друштва, само здрав радник ствара доходак, за добробит појединца, заједнице и дру-
штва као целине.  

Из наведених разлога основни циљеви здравствене политике требало би 
да буду орјентисани ка: 

1. очувању и унапређењу здравственог стања и јачању здравственог потен-
цијала  

2. правичаном и једнаком приступу здравственој заштити свим грађанима  
3. постављање корисника у центар система здравствене заштите. 
4. одрживост здравственог система, уз изворе и начине финансирања. 
5. побољшање функционисања, ефикасности и квалитета здравственог си-

стема  
6. дефинисање улоге приватног сектора у пружању здравствених услуга 

становништву. 
7. унапређење кадровске базе здравствене заштите (хумани ресурси за 

здравље). 
Ако наведене циљеве орјентишемо ка здравственој заштити радноактив-

ног становништва, онда основна начела исте морају бити:  
- Начело доступности  
- Начело свеобухватности 
- Начело превенције 
- Начело одрживог развоја 
- Начело остварљивост 
Основна начела базираће на следећим принципима:  
- одговорност државе у очувању и унапређењу здравља радноактивног 

становништва 
- принцип примарне превенције и безбедне технологије 
- иновација и хармонизације у области законодавства и стандарда 
- оптимизација услова рада 
- интеграција мера и активности 
- сарадња радника и послодаваца на равноправној основи 
- права радника на информисање 
- развој информационог система 
- мултидисциплинарност и мултисекторски рад  

3. ЗАКЉУЧАК 

Здравље, безбедност, радна способност и благостање сваког радника пред-
ставља кључно питање свеукупног социо-економског развоја сваке земље. Здравље 
радника и здраво радно окружење представљају једну од најважнијих тековина 
појединца, заједнице и земље. Специфична здравствена заштита радника представља 
важну стратегију не само за обезбедјивање здравља радника, већ доприноси јачању 
економије сваке земље кроз повећану продуктивност, ефективност, ефикасност, 
квалитет производа и услуга, радну мотивацију, задовољство послом, можемо рећи 
позитивно утуче на свеукупни квалитет живота радника и друштва као целине. 
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ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ- 

САРАДЊА СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА  

И ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Јагода Црепуља1, Иван Миков¹, Мирјана Главашки¹, Нада Мачванин¹,  

Бела Прокеш¹, Jелка Родић Стругар¹, Милорад Шпановић¹ 

spanovic.milorad@gmail.com 

РЕЗИМЕ 

Очувању и унапређењу здравља становништва дат је приоритет у Здравственој поли-

тици Србије. У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да 

из својих средстава обезбеди прописане превентивне лекарске прегледе запослених. Лице за 
безбедност и здравље на раду упућује запослене на превентивне лекарске прегледе, које 

обавља Служба медицине рада. 

Активностима промоције здравља и превенције на раду, у које спадају и превентив-

ни здравствени прегледи, могуће је унапредити здравље радно-активног становништва. Ви-

сок квалитет ових послова изискује сарадњу специјалиста медицине рада и лица за безбед-

ност и здравље на раду. 

Кључне речи: превентивни прегледи. 

PREVENTIVE HEALTH SURVEILLANCE -  

COOPERATION BETWEEN SPECIALIST OF OCCUPATIONAL 

MEDICINE AND PERSON FOR WORK SAFETY AND HEALTH 

АBSТRАСТ 

Maintenance and improvement of health is priority of health policy in Serbia. According to 

current regulations concerning work safety and health, employer is responsible to provide sources for 

preventive health surveillance of employees. Person responsible for work safety and health refer 

employees to preventive health surveillance at Occupational Health service. 

Activities of health promotion and work safety including health surveillance, is impotant 

for improvement of employees health. High quality of that depends оn cooperation between 

specialist of occupational medicine and person for work safety and health. 

Кey words: preventive health surveillance 

1. УВОД 

Више од половине светске популације чине радници који у највећој мери 

доприносе економском и социјалном развоју земље. Здравствено стање радника 

не угрожавају само штетни фактори са радног места, већ и социјалне и личне 
карактеристике и доступност здравствене службе.[1] Поред тога глобализација јe 

овела до суштинских промена у економској структури и условима рада на до-

словно свим радним местима у свету. Сталним иновацијама мења се и природа 

                                                
1 Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Футошка 121,Србија 
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професионалних опасности, долази до појаве нових фактора ризика (насиље на 
послу, психичко узнемиравање и др.). У таквим условима веома важно је "Очува-

ње и унапређење здравственог стања становништва Србије и јачање здравственог 

потенцијала нације". То је први од дефинисаних циљева Здравствене политике 
Србије. Међутим, у Србији још увек, код неких послодаваца недостаје знање и 

свест о предностима улагања у мере превенције болести на радном месту. Ула-

гање у здравље требало би да буде инвестиција послодавца, запосленог и државе 
у целини, јер будући успех сваке организације зависи од тога да ли она има 

добро квалификоване, мотивисане и здраве раднике [2]. 

У члану 14. Закона о здравственој заштити [3] у оквиру друштвене бриге 

за здравље на нивоу послодавца наведено је да послодавац организује и обезбе-
ђује из својих средстава здравствену заштиту запослених ради стварања услова 

за здравствено одговорно понашање и заштиту здравља на радном месту запосле-

ног која обухвата најмање:  
- лекарске прегледе ради утврђивања способности за рад по налогу посло-

давца 
- спровођење мера за спречавање и рано откривање професионалних бо-

лести, болести у вези са радом и спречавање повреда на раду 
- превентивне прегледе запослених (претходне, периодичне, контролне и 

циљане). 
Ова област је посебно регулисана Законом о безбедности и здрављу на раду, 

где се наводи да лице за безбедност и здравље на раду „сарађује и координира рад са 
службом медицине рада по питањима у области безбедности и здравља на раду (чл. 
40. став 1. тачка 12.). Служба медицине рада је дужна да ―непосредно сарађује са ли-
цем за безбедност и здравље на раду (чл. 41. став 2. тачка 10). [4] 

Циљ рада је да се истакне значај сарадње специјалисте медицине рада и 
лица за безбедност и здравље на раду, при спровођењу превентивних прегледа, 
ради очувања и унапређења заштите здравља запослених. 

2. ПРЕВЕНТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРИСТУП У 
ОСТВАРИВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Законом о безбедности и здрављу на раду „уређује се спровођење и уна-
пређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процеси-
ма, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на 
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом“. Превентивни при-
ступ овог закона представља његову највећу вредност. Начин остваривања овак-
вог приступа дат је у члану 7.: ―Превентивне мере у остваривању безбедности и 
здравља на раду обезбеђују се применом савремених техничких, ергономских, 
здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мера и средста-
ва за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и/или 
њиховог свођења на најмању могућу меру.― Примена превентивних здравствених 
заштитних мера је део Културе превенције. Према Конвеницији МОР-а 187. из 
2006. године о промотивном оквиру за унапређивање безбедности и здравља на 
раду ―Национална превентивна култура безбедности и здравља на раду означава 
културу у којој се на свим нивоима поштује право на безбедно и здраво радно ок-
ружење, где влада, послодавци и радници активно учествују у остваривању без-
бедног и здравог радног окружења кроз системе дефинисаних права, обавеза и 
дужности и где се начелу превентивности даје највећи приоритет―[5]. 
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Акт о процени ризика је предуслов за успешну примену и спровођење 
превентивних мера. Ако се утврди да на радном месту и поред потпуно или дели-

мично примењених мера у области безбедности и здравља на раду и дугих мера, 

постоје опасности и штетности, које према налазу процењивача могу да изазову 
повреду или угрозе здравље запосленог, сматра се да је такво радно место са по-

већаним ризиком, што се утврђује актом о процени ризика [6]. 

На основу квалитетно спроведене процедуре процене ризика, послодавац 
може веома ефикасно да сагледа безбедност и стање радних услова на свим рад-

ним местима и у радној околини у свом предузећу и да финансијска средства, ко-

ја је дужан да одваја за побољшање безбедности и услова рада, правилно усмери 

за решавање конкретних недостатака.  
Међу мерама за спречавање, отклањање или смањење ризика јесу и мере 

упућивања запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе у складу са 

оценом службе медицине рада (члан12. став 2. тачка 5.). На основу оцене службе 
медицине рада, послодавац актом о процени ризика утврђује и посебне здрав-

ствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним 

ризиком или за употребу односно руковање одређеном опремом за рад. 

3. ВРСТЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА 

Превентивни лекарски прегледи су претходни, периодични, контролни и 

циљани. Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запо-

слених на радним местима са повећаним ризиком се уређују начин, поступак и 
рокови вршења претходних и периодичних прегледа [7].  

„Претходни лекарски преглед врши се ради утврђивања и оцењивања по-

себних здравствених услова, односно способности запосленог за рад на радном 
месту са повећаним ризиком или за употребу одонсно руковање одређеном опре-

мом за рад - у одонсу на факторе ризика утврђене актом о процени ризика код 

послодавца. Претходни лекарски преглед запосленог врши се:  

1) пре почетка рада на радном месту са повећаним ризиком; 
2) пре премештаја запосленог на радно место са повећаним ризиком; 

3) приликом сваког утврђивања нових ризика на радном месту са повећаним 

ризиком на коме запослени ради, 
4) уколико је запослени распоређен на радно место са повећаним ризиком, а 

имао је прекид у обављању послова на том месту дужи од 12 месеци―. 
„Периодични лекарски преглед врши се ради праћења и оцењивања здрав-

ственог стања, односно способности запосленог за обављање послова на радном 
месту са повећаним ризиком на коме запослени ради или за употребу, односно ру-
ковање одређеном опремеом за рад-у односу на факторе ризика тог радног места, а 
у роковима прописаним овим правилником. 

Послодавац упућује запосленог на периодични лекарски преглед:  
1) најкасније 30 дана пре истека рока утврђеног овим правилником; 
2) након закључивања боловања по основу тешке повреде на раду; 
3) после болести или повреде који нису у вези са радом-ако постоји сумња 

на смањену радну способност. 
Периодични здравствени прегледи треба да покажу да ли су опасности 

и/или штетности којима су запослени изложени на радном месту довели да оште-
ћења здравља. Циљ је да се ове промене уоче у почетној, преклиничкој фази када 
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су реверзибилне и када је на њихов даљи ток могуће утицати, пре свега прекидом 
даље експозиције штетностима које су до таквих промена довеле. 

Периодични лекарски прегледи се врше као редовни у периодицитету ко-
ји је дат за сваку наведену опасност или штетност у оквиру прилога I и II правил-

ника, и као ванредни. Ванредни здравствени прегледи се врше када настану 

одређене околности, без обзира да ли су периодични прегледи редовно у плани-
раним роковима обављани. То су следеће ситуације:  

1) када већи број радника оболи са истим или сличним симптомима; 

2) ако је дошло до излагања штетностима у концентрацији већој од мак-
симално дозвољених или се предпоставља да се то догодило; 

3) при излагању хемикалијама са непознатим особинама (скривене 

штетноcти); 
4) у случају повећане одсутности са посла и слично. 
Контролни прегледи се обављају по потреби након претходних, периоди-

чних или ванредних прегледа са циљем да се утврде ефекти примењених мера 
превенције и заштите на радном месту или лечења [8]. 

Циљани прегледи припадају углавном групи ванредних прегледа. Могу 
да се односе само на неки биолошки параметар.  

О потреби и начину упућивања на контролни и циљани преглед одлучују 
специјалиста медицине рада, послодавац и лице за безбедност и здравље на раду 
у складу са индикацијама. 

4. ПРОЦЕДУРА ПРЕВЕНТИВНИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА 

У име послодавца лице за безбедност и здравље на раду упућује запосле-
не на превентивне лекарске прегледе које врши служба медицине рада, којој по-
слодавац поверава обављање послова заштите здравља запослених 

Почетак овог сложеног процеса, представља процену да је радно место са 
повећаним ризиком и образложење због којих опасности и штетности је радно 
место тако процењено, што је све саставни део Акта о процени ризика. Према 
Правилнику о евиденцијама на Обрасцу 1. лице за безбедност и здравље на раду 
води евиденцију о радним местима са повећаним ризиком у оквиру које се налазе 
и шифре опасности, односно штетности на основу којих је утврђено радно место 
са повећаним ризиком. На Обрасцу 2. се води евиденција о запосленима распоре-
ђеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених 
распоређених на та радна места.  

На основу података из ових евиденција, лице за безбедност и здравље на 
раду прави План претходних и/или периодичних прегледа који садржи:  

 радна места 
 опасности и штетности 
 процењене ризике 
 потребне припреме запослених за прегледе које су дате правилником (крај 

радне недеље и слично) или на основу упутстава од Службе медицине 
рада(не узимање хране, конзумирања алкохола и слично), 

 време и место упућивања и обављања прегледа и друго. 
При упућивању запосленог на лекарски преглед лице за безбедност и 

здравље на раду попуњава Упут за претходни преглед - Образац 1 или Упут за 
периодични преглед - Образац 2. Саставни део ових упута су важни подаци за 
службу медицине рада и лекара који ће обављати преглед, а они се односе на:  
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- кратак опис послова на радном месту, 

- процењене ризике на радном месту и у радној околини-утврђени 

актом о процени ризика (опасноти и штетности са измереним вредно-

стима) и 

- посебне здравствене услове утврђене Актом о процени ризика које за-
послени мора испуњавати. 

Ова активност тражи доста времена, прецизности и доследности што под-

разумева да упут садржи све предвиђене податке који представљају информацију 

Служби медицине рада за планирање активности које треба да се изврше у ок-
виру прегледа. 

На основу података добијених путем упута запослених који долазе на пре-

глед специјалиста медицине рада одредђује елементе општег и специфичних ле-

карских прегледа запосленог, што све заједно чини програм обављања лекарског 
прегледа. Добро урађен програм је основа и предуслов за квалитетан преглед и ти-

ме одговарајућу оцену радне способности запосленог. У Прилогу I правилника су 

дати елементи које сваки преглед садржи и они чине Општи део програма претход-
них и периодичних прегледа запослених на радним местима са повећним ризиком. 

Прилог II садржи елементе и рокове за вршење прегледа који су зависни од при-

роде опасности или штетности и за сваку су посебно наведени, као Специфични 

део програма претходних и периодичних прегледа запослених на радним местима 
са повећаним ризиком. 

Реализација здравствених прегледа састоји се од великог броја активнос-

ти и учесника, функционалних прегледа и лабораторијских анализа на основу ко-

јих специјалиста медицине рада на крају даје оцену радне способности. Извештај 
о извршеном претходном или периодичном лекарском прегледу запосленог даје 

са на Обрасцу 3. односно на Обрасцу 4. Специјалиста медицине рада даје оцену 

да је лице здравствено способно или није за рад на радном месту са повећаним 
ризиком и изјашњава се да код именованог не постоје или постоје патолошка 

стања која представљају контраиндикацију за рад. 

Контраиндикације за рад су она обољења или стања организма која оне-

могућавају бављење неким послом, могу да буду узрок повређивања оболелог, 
али и осталих радника, присутних лица или да угрозе материјална добра. Контра-

индикације су саставни део документације  

Службе медицине рада и не наводе се у извештају. 

На основу добијеног извештаја лице за безбедност и здравље на раду:  

- распоређује запосленог на радно место, 

- предузима превентивне мере, 

- врши додатну процену ризика радног (радних) места, 

- прати лечење запослених уколико је исто предузето и друго. 

Квалитетно извршавање ових послова изискује сарадњу учесника, дого-
воре, заједничко одлучивање и укључивање у све ово запосленог који треба да 
буде едукован за ризике којима је изложен и мере превенције, као и да добије по-
дробне информације од специјалисте медицине рада о свом здравственом стању. 
Специјалиста медицине рада треба да укаже на даље активности које запослени 
треба да предузме на унапређивању свог здравља што је све у склопу промоције 
здравља на радном месту и васпитања за здравље. 
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5. ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ 

Лице овлашћено за послове безбедности и здравља на раду и сви други 

учесници у овом послу, дужни су да раде у складу са етичким принципима, оп-

штеприхваћеним у медицини рада. То подразумева да имају стално у виду повер-
љивост личних података запослених, која је регулисана и чланом 42. Закона на 

следећи начин:  

„Лични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запосленог 
поверљиве су природе и под надзором су службе медицине рада, која врши те 

прегледе. Извештај о лекарском прегледу запосленог доставља се послодавцу на 

начин којим се не нарушава принцип поверљивости личних података". 

Резултати испитивања могу бити саопштени послодавцу једино у смислу 
способности за предочени посао или ограничења неопходних са медицинске тач-

ке гледишта. Опште информације у вези са радном способношћу, здрављем или 

потенцијалним здравственим ефектима услед опасности на раду, могу се пружи-
ти уз сагласност запосленог, када је то потребно да би се гарантовала заштита 

здравља радника. Тамо где су здравствено стање радника и природа посла који 

обавља такви, да могу угрозити безбедност других, радник мора бити јасно ин-

формисан о таквој ситуацији. У случају нарочито опасне ситуације руководство 
мора бити обавештено о мерама неопходним за заштиту других лица (9). 

Имајући у виду да су индивидуални медицински подаци и резултати ме-

дицинских истраживања поверљиви, послодавцу и представницима запослених у 
предузећу могу се дати информације о укупним здравственим подацима групе 

радника, како би им помогле у њиховим дужностима да заштите здравље и без-

бедност радника. 

6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА 

У циљу очувања и унапређења здравља запослених, веома је важно, да по 

завршетку превентивних лекарских прегледа специјалиста медицине рада и лице 

за безбедност и здравље на раду изврше анализу и направе извештај о резулта-
тима извршених прегледа. 

У Заводу за здравствену заштиту радника након превентивних прегледа 

једне групе радника извршена је анализа морбидитета. Резултати анализе пока-
зали су да је просечна старост прегледаних радника 45,78 година и да се готово 

једна трећина радника (30,68%) налази у добној групи од 45-49 година, а да три 

четвртине радника има више од 20 година укупног радног стажа. Све то указује 
на постојање тренда погоршавања здравственог стања, као резултат инволутив-

ног процеса (старење) и дејства фактора ризика. Истоврмено деловање штетних 

фактора из радне средине, утиче на слику морбидитета (графикон 1 и 2). Највећа 

је учесталост обољења из групе болести метаболизма, исхране и жлезда са унут-
рашњим лучењем (24,55%). У великом проценту присутна је гојазност (36,36%), 

а 42,04% радника има прекомерну телесну масу-предгојазност. Последица нера-

ционалне исхране богате мастима и угљеним хидратима је и висок проценат 
оболелих од хиперлипопротеинемија (65,91%). То су и најважнији ризико факто-

ри за настанак великог броја обољења, међу којима су најзначајније болести кар-

диоваскуларног система. Оне су заступљене са 12,66%, од укупног броја утврђе-
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них патолошких стања. У овој групи обољења предњаче хипертензија и проши-
рене вене. Посебно се издваја висок проценат патолошких лабораторијских ана-

лиза (18,73% свих утврђених дијагноза). Предњаче повишене вредности транс-

аминаза, које се заједно са хипергликемијом могу довести у везу са великим про-
центом гојазних особа и оболелих од поремећаја метаболизма масти. Резултати 

анкете о штетним навикама показали су да има 48,86% пушача, а 23,86% су 

бивши пушачи, док алкохолна пића повремено конзумира 63,64% радника. Због 
тога је неопходно предузети мере у виду едукације радника о хигијенско дијетет-

ском режиму живота, који подразумева правилну исхрану, већу физичку актив-

ност, одвикавање од штетних навика (пушење, алкохолизам).  

Болести мишићно коштаног система и везивног ткива нађене су у 6,07 % 
случајева. Међу њима у највећем проценту је заступљен лумбаго. Болести ока и 

аднекса ока има 15,44%, међу којима су најучесталије рефракционе аномалије 

ока. Такође велики проценат (14,94%) је оштећења слуха, што намеће потребу за 
додатном едукацијом радника о неопходности ношења средстава за личну 

заштиту од буке. То све указује на значај примене концепта промоције здравља у 

циљу очувања и унапређења здравља. 

Графикон 1.: Структура прегледаних радника према БМИ 

 

 

Графикон 2.: Морбидитет радника према групама обољења 
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7. ПИТАЊА И ОБЛАСТИ У КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНО 

УНАПРЕДИТИ САРАДЊУ ИЗМЕЂУ ЛИЦА ЗА  

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И  

СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА 

Приликом сарадње и комуникације између лица за безбедност и здравље 

на раду и специјалисте медицне рада повремено се јављају недоумице и питања, 

која захтевају додатно ангажовање у циљу унапређења сарадње.  
Најчешће недоумице настају у случајевима када на упуту за превентивне 

прегледе недостају подаци о ризицима или су ризици и штетности делимично на-

ведени. Понекад су подаци о изложености радника опасним материјама или хеми-

калијама, уопштени, без јасних података о којим се опасним материјама или хемиј-
ским штетностима ради. Да би се унапредила сарадња и превазишли наведени не-

споразуми потребно је да процењивачи ризика, при процени ризика, дају и образ-

ложење због којих опасности и штетности, присутних на радном месту и у радној 
околини, то радно место проглашавају радним местом са повећаним ризиком.  

- Дешава се да се претходни прегледи запослених не врше, тако да се 

тек на периодичном лекарском прегледу констатује да код запосле-

них постоје одређена патолошка стања која представљају контраин-
дикацију за рад на одређеном радном месту, што представља велики 

проблем код распоређивања радника на радна места. 

- Када се на превентивном прегледу запослених, посебно старијих, уста-
нови да је за оцену радне способности неопходна додатна дијагнос-

тика, настају проблеми. Такву дијагностику послодавац није у обавези 

да плаћа из сопствених средстава, а за запослене, који имају релативно 
мала примања, додатна дијагностика је често скупа и недоступна или 

се дуго чека због заказивања прегледа код изабраних лекара. 

- Један број послодаваца упућује запослене на превентивне прегледе 

само онда када их на то примора инспекција рада, а не редовно како 
је то предвиђено законом о безбедности и здрављу на раду. 

- И поред тога што је Законом предвиђено да трошкове превентивних 

прегледа плаћају послодавци из својих средстава, дешава се да трош-
кове прегледа сносе сами радници. 

8. ЗАКЉУЧАК 

Медицина рада мора да има главно место у промоцији културе превенти-
ве. Потребна је едукација и јачање свести послодаваца, да из успешних превенти-
вних активности везаних за здравље радника и здравље самог радног места, про-
истичу бројне предности за послодавце и привреднике у смислу повећања про-
дуктивности, смањења одсуствовања са посла, бољих међуљудских односа, ни-
жег нивоа професионалног стреса као и побољшање имиџа предузећа. 

Чињеница да је активностима промоције здравља и превенције на раду, у 
које спадају и превентивни здрвствени прогледи, могуће унапредити здравље 
радно-активног становништва, ставља задатак, пре свих пред послодавца, лице 
оспособљено и овлашћено за послове безбедности и здравља на раду, затим слу-
жбу медицине рада да их спроведу.  
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Пред ова три субјекта намеће се обавеза сарадње, координације, квалите-
тне комуникације, јер се ова активност само тако - заједнички, може обавити у 
циљу испуњавања сврхе, а она је: утврђивање и оцењивање посебних здравстве-
них услова, односно способности запосленог за рад на радном месту са повећа-
ним ризиком или за употребу односно руковање одређеном опремом за рад-у 
односу на факторе ризика утврђене актом о процени ризика код послодавца.  
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КАО ЗАГАЂИВАЧ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Петра Тановић1  
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РЕЗИМЕ 
Човек у току својих активности свесно или несвесно угрожава животну средину. 

Поред осталих грана индустрије и графичка индустрија има негативан утицај на животну 

средину због високе потрошње енергије и хемикалија као и због пратећег отпада. Скоро свака 

операција ствара неку врсту отпада тако да штампарије спадају у велике загађиваче животне 

средине. Неповољан утицај на животну средину имају сировине, графички материјали, хеми-

калије које се користе у процесу припреме штампарске форме, боје у процесу штампе, амба-

лажа у коју су паковане сировине а и готов производ, разни лепкови, растварачи итд. Циљ је 

чистијом проиѕводњом, дакле превентивно, утицати на проиѕводне процесе и услуге како би 
смањили штетан утицај на животну средину. У овом раду биће изложено колико се загађује 

животна средина у току процеса израде графичког производа са освртом на поступке израде 

штампарске форме. 

Kључne рeчи: графички отпад, штампарска форма, рециклирање, штампарске плоче 

без хемије 

GRAPHIC INDUSTRY AS ENVIRONMENTAL POLLUTANT 

ABSTRACT 

With his activities man consciously or unconsciously jeopardizes the living environment. 

Along with other industrial brunches, graphic industry also has a negative influence on the living en-

vironment due to high consumption of energy and chemicals, as well as accompanying waste. 

Almost every operation produces some sort of waste, so that printing shops belong to big environ-

mental pollutants. Unfavorable influences on the living environment exert raw materials, graphic 

materials, chemicals used in the process of printing form preparation, printing inks, packaging for 

raw materials and final products, various glues, solvents etc. The aim is to diminish negative en-

vironmental influences of the production processes and services. The paper discusses the pollution of 

the living environment during the manufacture of graphic products with regard to the procedures of 

making of the printing form. 

Key words: graphic waste, printing form, recycling, printing plates without chemicals  

1. УВОД  

Главна разлика између индустријског света и света природе је што у све-
ту природе не постоје отпатци. У природи се све пре или касније поново искори-
сти (рециклира), што није случај у индустријском свету. Ово није био проблем у 
када су пољопривредници бацали отров на своје земљиште, али је постао про-
блем када је индустрија почела да ради то исто али у много већој мери. Природа 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад 
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више није у стању да поправи штету која јој се сваким даном све више наноси. 
Развитком индустрије, при производњи и потрошњи материјалних добара све се 
више загађује животна средина. То је на светском нивоу наметнуло потребу раз-
матрања новог приступа управљању отпадом. До средине прошлог века владало 
је мишљење да животна средина има могућности да се реши свих загађења и 
отпада. Постепено су се људи почели интересовати за боље услове живота, па су 
се развиле технологије којима се разређују загађења, односно отпад се шири на 
што већи простор. Почела је изградња високих димњака који испуштају штетне 
гасове у атмосферу, отпад је испуштан у море далеко од обале, а на копну се ис-
пушта у велике реке. Такви поступци су се темељили на претпоставкама да ће у 
природи отпад бити разграђен до безопасних супстанци или да ће се концентра-
ције опасних материја смањити до нивоа који није опасан за животну средину. Те 
претпоставке се нису испуниле и загађења у животној средини су почела угрожа-
вати здравље људи, а отпад се само селио из једне средине у другу. Као после-
дица бројних депонија на којима се одлаже отпад и опасности од његовог утицаја 
на животну средину а растућих цена сировина почеле су се развијати технологије 
рециклирања. Рециклирање је ограничено високим материјалним трошковима и 
утрошком енергије, али ако се посматра еколошка добит онда је рециклирање у 
већини случајева оправдано. Животну средину можемо сачувати не само збриња-
вањем отпада него коришћењем таквих технологија које ће стварати мање отпа-
да, а тиме и мање загађивати животну средину у току саме производње. Циљ је 
чистијом производњом превентивно утицати на производне процесе и услуге ка-
ко би смањили штетан утицај на животну средину. 

2. ЧИСТИЈИ ПРОЦЕС ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

„Чистија производња се заснива на смањењу отпада на месту настанка, 
смањењу утрошка сировина и енергије, снижавању трошкова производње, сни-

жавању трошкова збрињавања отпада, смањивању загађења живoтне средине и 

побољшању услова рада. Отпад је све оно што се у већини случајева не може 
продати, а то значи да је отпад велики трошак. Нажалост отпад се појављује у 

свакој производњи и неуништив је. Ако смањимо количину опада у току произ-

водног процеса значи да од исте количине сировине добијемо више производа а 
и заштита животне средине нас не кошта ништа. Свака рационализација у произ-

водњи или штедња материјала и енергије у суштини је чистија производња. 

Новије технологије имају уграђену „чистију производњу― у многим гранама ин-

дустрије па и у графичкој. Aли вештина је осмислити измене у постојећој техно-
логији и постићи да се произведе иста количина производа уз мање отпада. За ра-

злику од појединачних покушаја, потребно је постићи да чистија производња 

постане стални циљ и пракса фирми. 
Штампа је присутна у свим подручјима масовне потрошње као прехрам-

бена, фармацеутска, дуванска, хемијска и друге индустрије. Нека истрaживања 
говоре да се графичка индустрија налази на четвртом месту листе загађивачких 
индустрија, а разлог је висока потрошња енергије, хемикалија а и због пратећег 
отпада. Готово свака операција ствара неку врсту отпада. Најбоље решење је 
стварање услова за смањење отпада на самом месту стварања тј. оптимизација 
процеса и потрошње сировина. Друга могућност је рециклирање а последња, нај-
мање оправдана, безбедно одлагање отпада. Неповољан утицај на животну сре-
дину из графичке облати имају сировине, графички материјали, процес припреме 
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штампарске форме, штампа, завршна дорада, амбалажа у коју су паковане сиро-
вине а и готов производ. 

Од сировина које се користе увек треба обратити пажњу да се користе 
сировине које су еколошки оправдане. Годишњи статистички подаци о потрош-
њи папира и стварању отпада од папира говоре да папирни отпад чини 97-98% 
потрошње папира. Овај податак указује да већина производа од папира има 
кратак век трајања. Једна трећина укупног папирног отпада је амбалажни отпад. 

Велики еколошки проблем штампарске индустрије је испуштање испар-
љивих органских једињења. Под испарљивим органским једињењима подразу-
мева се свако органско једињење које реагује са азот-оксидом и у присуству сун-
чеве светлости ствара озон. Озон у нижој атмосфери иритира плућа. Испарљива 
органска једињења се стварају у разним етапама штампања. Највише испарљивих 
органских једињења потиче из боје при штампању, из средстава за влажење и 
средстава за чишћење, развијача и лепкова. 

У графичкој индустрији постоје разне врсте отпада који се могу поделити 
у неколико група:  

Испарљива органска једињења – Боје (алкохоли, кетони, ксилени), кисе-
лине, лепкови, раствори за влажење, раствори за чишћење (ацетон, керозин, ме-
танол, нафта, тоулен) испарљива једињења раствора за обраду плоча, 

Течни отпад - вода после фотопроцеса, развијачи, средства за фиксирање, 
растварачи (ацетон, етанол, етилбензен, изопропанол, метанол), отпадне боје са 
растварачима и тешким металима, јаке киселине (азотна, фосфорна, хлороводо-
нична и сумпорна киселина), јак алкални отпад (амонијум хидроксид) и било 
који течни отпад бачен у сливник. 

Чврсти отпад - остаци филма, отпадне подлоге за штампање (папир, по-
лимерни материјали) који остаје после обрезивања, одбачени материјали, вишак 
материјала, материјали за пробне отиске, неквалитетно одштампани и неправил-
но повезани материјали, штампарске форме, боје, празна амбалажа у коју су па-
ковани филмови, плоче, боје и разне хемикалије, крпе за чишћење на којима ос-
тају разни раствори. 

Постоји неколико техника штампе: равна, висока, дубока и пропусна (си-
то) штампа. Свака од ових техника штампе ствара одређени отпад и загађује жи-
вотну средину. У овом раду се говори о загађивању животне средине у процесу 
офсет штампе. 

Осим што се у самом процесу производње стварају разне врсте отпада 
животна средина се може загадити неправилним руковањем материјалом, а то 
обухвата следеће: неприкладно одлагање и одвожење отровних боја, растварача 
и других материја, неприкладно коришћење боја, опасно мешање течних раства-
рача од претходног чишћења, необележавање и непописивање отровних матери-
ја, цурење буради за одлагање отпада, непотпуне или нетачне информације о од-
лагању могу довести до паљења, цурења и мешања са другим супстанцама, баца-
ње боја и других супстанци у сливнике.  

Постоји неколико начина на који можемо смањити загађење животне сре-
дине у графичкој индустрији а то су: смањити количину отпада, правилним одла-
гањем свих врста отпада, коришћењем боја које имају мању количину испар-
љивих органских материја, коришћењем рециклираног папира, применом нових 
технологија у процесу израде штампарске форме. 

Смањење отпада – многе фирме повећавају искоритљивост материјала 
како би смањиле утрошак материјала и уштеделе на одлагању отпада. Ово се по-
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казало као добар потез за саму фирму, јер је утрошак новца мањи. Цену ће, пре 
или касније, платити они који се не придржавају правила. 

Боја- је важна за процес штампе и не може се избацити или заменити 

нечим другим. Међутим, боја може бити проблематична са становишта очувања 
животне средине. Боје за штампу могу да садрже штетне материје попут тешких 

метала и растварача који убрзавају процес сушења. У процесу сушења долази до 

испаравања лакоиспарљивих органских једињења, а сва та испарења имају непо-
вољан утицај на животну средину. Да би смањили штетна испарења произвођачи 

су представили нове боје са малом количином испарљивих органских материја 

које су мање штетне по околину 
Ултраљубичасте (УВ) боје – УВ боје су еколошки прихватљивије, не садр-

же органске раствараче и тренутно се суше, а отисак је високог сјаја и оштрине. УВ 
боје се суше полимеризацијом изазваном ултраљубичастим зрачењем. Предности 
ове боје су смањење или потпуна елиминација испарљивих органских једињења 
повећана продуктивност краћим временом сушења и смањење потребне количине 
средстава za чишћeњe зато што се УВ боје не суше на преси, па их није потребно 
чистити. Недостатак је што им је цена дупло виша од цене обичних боја. 

Боје које се суше електронским снопом – Ове боје су сличне УВ бојама с 
тим што се уместо ултраљубичастог светла за сушење користи електронски сноп.  

Боје на бази биљног уља - не захтевају промену опреме. Најчешће се ко-
ристе боје на бази сојиног уља које садрже мање испарљивих органских једиње-
ња. Лоше стране су висока цена и дуже време сушења, као и накнадно подучава-
ње оператера како би се постигао висок квалитет отиска.  

Безводне боје – то су боје високе вискозности које захтевају веома велике 
издатке и строго праћење процеса штампе, као и посебне уређаје. Са становишта 
заштите околине, предност ових боја је некоришћење средстава за влажење, што 
елиминише изопропил алкохол.  

3. ИЗРАДА ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ  

И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Смањити загађење животне средине може се и применом нових техноло-
гија у процесу израде штампарске форме. Класична израда штампарске форме зах-
тева више времена, више радне снаге и веће трошкове материјала, коришћење ви-
ше врста опреме а и више загађује животну средину. Нови начин израде штам-
парске форме је технологија CtP (computer to plate) која се појавила почетком 
деведесетих година прошлог века и врло брзо се претворила у стандард опреме у 
индусријализованим земљама, док се код нас више примењује у последњих неко-
лико година и то у већим штампаријама или услужним студијима. Постоји неколи-
ко предности примене CtP у односу на конвенционалну израду штампарске форме:  

- могућност понављања 
- нижи су трошкови од конвенционалног поступка 
- потребно је краће време за израду штампарске форме 
- осветљавање плоче се ради без уптребе филма 
- смањена је могућност људске грешке 
- чување дигиталног записа заузима мање простора од чувања репро 

филма 
- повећана је оштрина растерске тачке у односу на растерску тачку код 

конвенционалног добијања штампарске форме 
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- не користи се филм који је после отпадни материјал а ни хемикалије 
које се користе у процесу обраде филма, што знатно угрожава живот-
ну средину. 

Израда штампарске форме техником CtP знатно мање загађује животну 
средину него конвенционални начин израде, али ипак загађује. У изради дигитал-
них офсет плоча CtP технологијом имамо потрошњу: енергије, хемикалија, воде, 
офсетних плоча. Имамо такође нуспроизвод a тo je амбалажa за сировине које ко-
ристимо. Офсет плоче се допремају у кутијама од валовите лепенке. Фотоосет-
љиве плоче морају бити заштићене црним непрозирним ПВЦ материјалом, а ту је 
и заштитни папир за одвајање плоча. Хемикалије се набављају у ПВЦ или ПЕ 
контејнерима различитих величина. Уља за подмазивање и детерџенти за прање 
уређаја такође спадају у „невидљиви отпад‖. 

Енергија - Уређаји које користимо у процесу израде плоча у CtP процесу 
троше електричну енергију, која прелази у друге видове: светлосну (ласерски зрак), 
механичку (покретни делови - нпр. мотори код CtP уређаја и уређаја за развијање) и 
топлотну (нпр. предгревање у уређају за развијање или загревање самих уређаја). 

Вода - која се користи при изради штампарске форме технологијом CtP 
може садржати остатке развијача а тиме и сребра. Такође, може садржати остатке 
полимера. За пречишћавање ових врста отпадних вода постоје комерцијални си-
стеми за пречишћавање, а могу да буду у виду затворених система са малим до-
датком свеже воде и адитива за отклањање материја, или нпр. систем са испара-
вањем, код кога се заправо врши дестилација воде а суви остатак безбедно од-
лаже као штетни отпад. 

Хемикалије - које се користе приликом израде CtP офсет плоча могу бити 
изузетно опасне за животну средину (нпр. развијач за сребро халогенидне плоче). 
У ту групу спадају развијачи и хемикалије за испирање. Како је CtP процес са 
високим степеном аутоматизације, за хемијску обраду плоча се користи вишесте-
пени уређај (процесор) у коме се тежи да потрошња хемикалија буде најоптимал-
нија (и тиме смањи количина отпада). Такође, процесор спречава прекомерни 
додир хемикалија са ваздухом (спречава оксидацију и слабљење хемикалија, као 
и испаравање). Једна количина развијача циркулише кроз систем и најчешће се 
„освежава‖ повећавањем pH вредности, али је то коначан процес, иза којег ипак 
остаје отпад. Сребро се из хемикалија може издвојити електролитским процесом. 
Друга врста хемикалија се користи за фотополимерне поступке. То су углавном 
базни растварачи који одстрањују неполимеризовани део слоја са плоче. Сличан 
поступак са растварачима постоји и за термалне плоче. Међутим, постоје и ос-
ветљивачи термалних плоча без хемикалија који су све популарнији јер најмање 
загађују животну средину. 

Примена осветљивача термалних плоча без хемикалија 
Предности CtP технологија без конвенционалног развијања су:  
- уштетда простора 
- скраћење времена израде штампарске форме 
- олакшана стандардизација и контрола због елиминације процеса раз-

вијања  
- повећање продуктивности  
- технологија која има мали утицај на загађење жиотне средине  
- нижи трошкови израде штампарске форме. 
Елиминација фазе развијања плоче допринела је уштеди простора за по-

стављање уређаја за развијање, као и елиминацији трошкова енергије и одржа-
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вања. CtP технологија без конвенционалног развијања допринела је елиминисању 
једне фазе производње, фазе формирања штампајућих и нештампајућих елеме-
ната, а тиме и употребу хемикалија у процесу развијања. Један процесни корак 
мање, смањује потребно време производње, поједностављује поступак и допри-
носи смањењу укупних трошкова производње. Комплексна фаза развијања код 
CtP технологије без конвенцијалног развијања замењена је једноставним поступ-
ком обраде плоче (прање водом или гумирање), или је у потпуности елимини-
сана. Њихова примена задовољава све строже еколошке захтеве о хемијском 
отпаду. Оваква штампарска форма је увек истог квалитета и пружа поуздану и 
безбрижну производњу. С‘ обзиром да за обраду ових плоча хемикалије нису по-
требне, хемијски отпад је у извесној мери не постоји. Међутим, хемикалије нису 
у потпуности елиминисане: неке плоче користе средтво за гумирање за физичко 
уклањање полимерног слоја који није осветљен, а неке се након осликавања ис-
пирају водом, која се дање третира као хемијски отпад иако се сматра да није 
штетна за околину. Овом технологијом процес развијања је елиминисан као и сви 
трошкови везани за инвестирање у уређаје за развијање и њену инсталацију (вода 
– довод/одвод) и сам процес развијања и одлагање хемијског отпада.  

Цена израде конвенционалних CtP плоча се повећава за 30%, када се узму 
у обзир сви реални трошкови прозводње: трошкови хемикалија за развијање пло-
ча, трошкови одржавања и чишћења уређаја за развијање, трошкови контроле 
процеса, трошкови губитка у производњи. Многи штампари нису упознати са 
стварном ценом хемијском процеса. Ниској цени плоча следе повећани трошкови 
за хемикалије. Плоче без конвенцијалног развијања су скупље, али су укупни 
трошкови по једној плочи нижи. И конвенционалне плоче имају предности у од-
носу на CtP технологије без конвенционалног развијања плоча а то су нижа цена 
плоча, а то су нижа цена и већи тираж. Максимални тиражи који се могу постићи 
са плочама без конвенционалног развијања су максимално 100000 отисака/плочи. 
Међутим према подацима фирме Presstek, 67% свих штампарских послова су са 
тиражима до 5000 отисака. 

Класичан начин израде штамапрске форме:  
Рачунар - осветљивач филма - филм - ручна монтажа - копирање на плоче - 

развијање плоча - штампарска машина - отисак. 
CtP поступак са конвенционалним плочама:  
Рачунар - електронска монтажа - осветљивач плоча - развијање плоча – 

штампарска машина - отисак. 
CtP поступак без хемије:  
Рачунар – електронска монтажа - осветљивач плоча - штампарска машина - 

отисак. 

 

Слика 1.: израда штампарске форме без хемикалија 
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Рециклирање офсет плоча 
Као што је већ наведено, тренутно најчешћи материјал за израду основе 

офсет плоча је алуминијум.  
Да би се произвело 1000 кг алуминијума потребно је 4788 килограма бок-

сита, 428,7 килограма NaOH, 87,4 килограма кречњака, 18 килограма алуминијум 
флуорида и 430 килограма анода. Значи, овај поступак је материјално веома 
захтеван. Али, захтеван је и енергетски: 16800 kWh електричне енергије која се 
користи углавном за електролизу и 31400 МЈ топлотне енергије. Чврсти отпад 
који настаје овом приликом је 2884 килограма црвеног блата, за које не постоји 
могућност одлагања, па се испумпава у базене, реке или мора. 

У овом поглављу је представљено једно од могућих решења еколошког 
утицаја и материјалних трошкова при изради штампарске форме. Конструисан је 
у Јапану, предвиђен да ради као комбинација класичног CTP уређаја и Computer-
to-press уређаја. 

 

Слика 2.: Рециклирање офсет плоче 

Процес рециклирања приказан на слици 2. састоји se из следећих операција:  

Припрема материјала: Материјал за плочу треба да има довољну издрж-
љивост па се користи анодизовани алуминијум. Ове плоче се веома лако могу де-
формисати, а да би се то избегло, плоча се монтира на посебан цилиндар „рукав‖ 
који се лако монтира (и демонтира) на цилиндар за плочу саме машине. 

Наношење полимера: течни полимер се наноси на алуминијумску плочу 
(причвршћену на цилиндар „рукав‖). Захтев за овај материјал је да издржава про-
цес штампе, али да се лако може уклонити са плоче. Користи се позитив поли-
мер, који је неосетљив на светло и не захтева посебне услове чувања. 

Загревање: Оријентација полимера кристализује се загревањем халогеном 
лампом. Формира се слој са тврдоћом и издржљивошћу која задовољава услове 
штампе а да при томе није растворљив. 
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Осветљавање: Инфрацрвени ласер се користи за осветљавање нештампа-
јућих подручја. Полимер се загрева и оријентише насумично, чиме повећава ра-
створљивост према развијачу.  

Развијање: Базним раствором, полимер се отапа и уклања са нештампају-
ћих површина, при чему слика постаје развијена а плоча спремна за употребу. 

Штампа: Користе се стандардне боје и растварачи. 
Брисање слике: коришћењем базне супстанце као раствора за скидање, 

полимер се растапа са површине плоче. Прањем у води уклањају се остаци и пло-
ча је спремна за поновни циклус. 

Једна од карактеристика овог система је да се монтира у оквиру самог пого-
на штампе, за разлику од стандардних CTP уређаја који захтевају своје посебне 
просторије. Због тога је потребан довод чистог ваздуха. Овај систем је предвиђен за 
понављање циклуса до 20 пута, 100 000 отисака по циклусу или до 500.000 копија 
збирно. Квалитет штампе се и после 20 циклуса не мења. После тога храпава 
структура саме алуминијумске плоче губи своја својства. Тиме се постиже уштеда 
алуминијума са нпр. годишње потрошње од 1.000 кг на свега 50 кг! 

4. ЗАКЉУЧАК 

CtP технологија се све више примењује и у нашој земљи, што смањује зага-
ђење животне средине у односу на конвенционални начин израде штампарске фор-
ме. Са еколошког аспекта најприхватљивији је термални процес без хемије. Штам-
парије би требало да прихвате принципе који помажу очувању животне средине. За-
гађења ваздуха, земље и воде треба спречавати од самог почетка, дакле превентивно 
и посветити пажњу очувању здравља запослених у графичкој индустрији. Еколошка 
свест пословних људи је предуслов за очување животне средине. 
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КРПЕЉИ (ARAHNIDA) ВЕКТОРИ УЗРОЧНИКА  

ТЕШКИХ ОБОЛЕЊА ЉУДИ 

Бранко Миљановић1, Драгослав Павић1, Раденко Кисић1, Александар Јуришић2 
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РЕЗИМЕ 
Запослени и студенти Природно математичког факултета, посебно Департмана 

за биологију и екологију и Департмана за географију, туризам и хотељерство, као и друга 

лица која бораве у или раде у природном амбијенту су директно изложени контакту са 

крпељима као векторима заразних болести. Популације крпеља кроз развојне стадијуме 

одржавају и преносе један, па чак и више различитих инфективних агенаса. 

Када је хумана популација у питању преносе узрочнике: Крпељског енцефалити-

са, Омске хеморагичке грознице, Кримске-конго хеморагичке грознице, Киасанурске шу-

мске болести, Крпељске грознице, Q грознице, Болести стеновит 
их планина, Туларемије, Сибирског крпељског тифуса и Лајмске болести која је 

према акаролошким референцама постала доминантна зооноза у преко 140 земаља света. 

Крпељ се на кожи открива углавном случајно тек када се јаве последице убода. 

Најчешће се открије када се насиса крвљу и постане велики или када се на месту убода 

јави црвенило, свраб или алергијска реакција. Како би се смањио ризик од убода крпеља 

треба предузети адекватне мере превентивне заштите. 

Кључне речи: Крпељи, вектори, болести, превентива 

TICKS (ARAHNIDA), VECTORS OF PATHOGENS  

OF DIFFICULT HUMAN DISEASES 

ABSTRACT 
Staff and students of the Faculty of Sciences, particularly in the Department of Biology and 

Ecology and the Department of Geography, tourism and hotel, and other persons who reside or work 
in natural surroundings are directly exposed to contact with ticks as vectors of infectious diseases. 
Tick populations through their development stages maintain and transmit one or even several 
different infectious agents. 

When talking about the human population, they are transmitters of pathogens of the fol-
lowing: Tick‘s encephalitis, Ohms hemorrhagic fever, Crimean-Congo hemorrhagic fever, Kiasanur 
forest diseases, Tick‘s fever, Q fever, Rocky mountain disease, Tularemia, Siberian tick‘s typhus and 
Lyme disease that has become, according to acarologia references, the dominant disease transmitted 
by animals in over 140 countries worldwide. 

The tick is usually detected on the skin accidentally only when the effects of penetration 
appear. It is commonly detected when becomes large due to blood sucking or when redness, itching 
or allergic reactions occur on the puncture site. To reduce the risk of tick bites adequate measures of 
preventive care should be taken. 

Key words: ticks, vectors, diseases, prevention 

                                                
1 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Д. Обрадовића 3, Нови Сад, 

Србија 
2 Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Д. Обрадовића 8, Нови Сад, Србија 
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1. УВОД  

Запослени и студенти Природно математичког факултета, у првом реду 

Департмана за биологију и екологију и Департмана за географију, туризам и 

хотељерство, као и друга лица која бораве у или раде у природном амбијенту су 
директно изложени контакту са крпељима као векторима заразних болести. 

Биолози и географи у односу на остале запослене на ПМФ-у, по природи свог 

посла, много чешће бораве у природном амбијенту.  

 

Слика 1.: Теренски рад студената биологије 

Студенти биологије и екологије по студијском програму имају обавезне 

терене на Фрушкој гори (прва година) и на Јадранском мору (друга година), док 

студенти Департмана за геогеафију, туризам и хотељерство имају једнодневне и 

вишедневне теренске вежбе које се у зависности од модула и године студија из-
воде у различитим деловима Србије и земљама у окружењу. Приликом извођења 

теренских истраживања и теренских вежби запослени и студенти су изложени 

низу штетности и опасности. У последње време, због увећања популације инфи-
цираних крпеља перманентна потенцијална опасност по запослене и студенте 

приликом боравка на терену прети и од поменутих зглавкара. Крпељи и у урба-

ној средини представљају проблем који се манифестује са аспекта њиховог епи-
демиолошког значаја и као организми чије присуство узнемирава људе за време 

њиховог рада и одмора. Преносе узрочнике опасних заразних болести чиме се 

угрожава здравље људи и животиња.  

2. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Крпељи (Arachnida, Acarina) 

Ред Acarina обухвата преко 6000 врста, а припадници подредa Metastig-

mata (Ixodida) паразитирају на животињама, укључујући и човека (Ђукић и сар. 
2007). Припадници фамилије Ixodidae (крпеља) су крупни облици и видљиви су 

голим оком. Честа врста на нашим просторима (Ixodes ricinus) је дужине до 4 цм, 

а када се насиса крви своју масу може да увећа и до 200 пута. За успешну 
контролу крпеља од велике важности је познавање њихове сезонске активности. 

Досадашња испитивања сезонске активности I. ricinus у Европи указују на појаву 

два пика активности један у периоду пролеће-лето и други у јесен (Греy, 1982). 
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Активност у потрази за домаћином нимфалних и адултних стадијума врсте И. 
рицинус током године у нашој земљи је у периоду од марта до почетка новембра 

(Јуришић, 2005). У току вишегодишњег истраживања популација крпеља на зеле-

ним површинама Града Новог Сада регистровано је присуство следећих врста 
крпеља: Ixodes ricinus Линне, 1758., Dermacentor marginatus Сулзер, 1776., Der-

macentor reticulatus Фабрициус, 1794., Rhipicephalus sanguineus Латреилле, 1804., 

Rhipicephalus bursa Цанестрини и Фанзаго, 1877., Haemaphysalis punctata Цане-
стрини и Фанзаго, 1877. Све наведене врсте крпеља су вектори узрочника тешких 

заразних оболења људи и животиња (Јуришић, 2009). Доминантна врста крпеља 

на већини локалитета у Новом Саду је Ixodes ricinus Линне 1758. Присуство овог 

крпеља на зеленим површинама града евидентира се током целе године на свим 
истраживаним локалитетима чиме је ризик од Лајмске болести повећан обзиром 

да је потврђени вектор Borrelia burgdorferi изазивач болести. Код свих врста кр-

пеља по бројности, заступљеност женки је највећа, чиме се инфективни потенци-
јал ових организама повећава имајући у виду улогу женке код трансоваријалног 

преношења инфективних агенаса. Просечна инфицираност крпеље са узрочни-

ком лајмске болести Borrelia burgdorferi узимајући у обзир све испитиване 

локалитете износила од 25,16% до 29,275 (Јуришић, 2005). 

 

Слика 2.: Крпељ у природи чекајући потенцијалног домаћина 

Ова врста се може сматрати космополитском, а паразитира на многим ки-

чмењацима. У умереном климатском појасу активан је током дана, а у нашим 

пределима масовно се јавља у прољећном и јесељем периоду.Када је хумана 

популација у питању преносе узрочнике: Крпељског енцефалитиса, Омске хемо-
рагичке грознице, Крпељске грознице, Q грознице, Туларемије, Пироплазмоза и 

Лајмске болести која је према акаролошким референцама постала доминантна 

зооноза у преко 140 земаља света. Већина врста иксодидних крпеља су агресивне 
и не толико пробирљиве приликом избора домаћина. У току развојног циклуса 

крпељи остварују контакте са различитим животињским врстама при чему пре-

узимају, одржавају и преносе бројне инфективне агенсе: бактерије, вирусе и про-
тозое, које крпељи могу пренети на новог домаћина директно, али знатно чешће 

они круже и одржавају се у популацији крпеља преносећи се трансоваријално, и 

трансстадијално, при чему се њихова векторска улога шири на улогу резервоара 

и извора инфекција.  
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Поједина истраживања указују да и сама исхрана крпеља без обзира на 
пренос патогена може бити веома опасна по здравље домаћина. Услед усисавања 

велике количине крви долази до изнемоглости, слабљена имунитета код домаћих 

животиња, али и код дивљачи у ловишту. У недостатку крвног оброка неке врсте 
крпеља максимално успоравају свој метаболизам, што им омогућава да у стању 

гладовања преживе и по неколико година. Повећана бројност крпеља а тиме и 

потенцијална опасност заражавања људи и животиња у директној је вези са ве-
ћом бројношћу паса луталица, мачака, дивљачи, глодара и птица као и одсуством 

дејства антропогених фактора, који би требало да буду усмерени на уређење 

паркова, излетишта, итд. Присуство инфицираних крпеља са неким од узрочника 

тешких обољења представља потенцијални ризик по здравље људи и животиња. 
Пиесман ет ал. (1986) указује да код истог крпеља могу бити присутни и по два 

инфективна агенса истовремено: Borrelia burgdorferi и Babesia canis, Borrelia 

burgdorferi и Ehrlиchиa sp. и Borrelиa burgdorferи и Francиsella tularensиs. 
У екосистемима крпељи се срећу на разним стаништима, али најчешће на-

стањују ливаде, пашњаке, рубове шума, зелене површине у граду попут гробља, 

травњака, паркова, запуштених места увек тамо где постоји потенцијални домаћин.  

Како се штитити од крпеља 
Крпељ се на кожи открива углавном случајно тек када се јаве последице 

убода. Најчешће се открије када се насиса крвљу и постане велики или када се на 

месту убода јави црвенило, свраб или алергијска реакција. Како би се смањио 
ризик од убода крпеља треба предузети следеће мере :  

 

Слика 3.: Крпељ на кожи човека 

- При боравку у природи носити одећу светлих боја како би се крпељ 
пре уочио ногавице увући у чарапе 

- Приликом провлачење кроз жбуње закопчајте крагну и ставите капу на 

главу 

- Пре одласка у природу на одећу нанесите хемијско средство – репелент, 
које одбија крпеље 

- По повратку из природе прегледати тело и одећу детаљно на присуство 

крпеља 
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- Редовно косити траву и крчити жбуње у парковима, камповима и дво-
ришту 

- Редовно прегледати кућне љубимце и домаће животиње на присуство 
крпеља које живе у непосредној околини. 

Комуналне службе по потреби врше хемијско сузбијање крпеља на одређе-
ним локалитетима 

У свету се последњих година врше обимна истраживања у циљу изнала-
жења најефикаснијег начина контроле бројности крпеља, а примена акарицида на 
бази синтетичких пиретроида има водећу улогу. Локалитете на којима се утврди 
постојања епидемиолошких индикација треба обележити-маркирати и прогласи-
ти жариштима, али и преузети мере за смањења бројности крпеља у складу са 
прописима светске здравствене организације (WХО, 1990). Имајући у виду да са-
времена урбана средина представља идеално станиште за развој крпеља, могућ-
ност њиховог адаптивног одговора на еколошке услове урбане средине, појаву 
резистентности на велики број пестицида примењених последњих година у кому-
налној хигијени и важност крпеља као вектора, потребно је у одређеним момен-
тима познавајући биологију одређене врсте крпеља, њен инфективни потенцијал, 
осетљивост према хемијским препаратима, приступити сузбијању. 

Мере и поступци 
Уколико се крпељ ипак прикачи на кожу треба га што пре одстранити.  
На кожи крпеља не треба третирати средствима као што су: бензин, пе-

тролеј, етар, лак за нокте и слично! На тај начин се изазива код крпеља враћање 
цревног садржаја у коме се може наћи узрочник болести. 

Крпеља треба одстранити пинцетом.  
Врхом пинцете ухватити га што ближе месту убода благо подићи, при 

томе пазити да се тело не покида и полако заједно са пинцетом окретати у смеру 
супротном од смера казаљке на сату. 

Ако се деси да тело крпеља покидате и да рилица остане у кожи не треба 
паничити, треба се јавити здравственој установи која ће стручно извадити пре-
остали део крпеља. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Боравећи на теренским истраживањима запослени и студенти ПМФ-а су 
директно изложени дејству биолошких агенаса, а посебну опасност престављају 
крпељи. Као вектор бактериоза посебно се издваја род Ixodes. У циљу смањења 
ризика неопходно је предузети низ мера и активности да би спречили контакт са 
овим организмима. Добро познавање биологије и екологије појединих врста кр-
пеља, вектора тешких обољења, једна је од веома важних мера превенције. И 
поред свих предусетих мера постоји могућност убода крпеља, у том случају не 
треба правити паничити, него поступити по упуствима која су дата у овом раду. 
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АНАЛИЗА ИЗВЕДЕНИХ ПРОЦЕНА РИЗИКА  

И РАЗВОЈ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА  

ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА  

Бранко Савић1 

savic@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 
Анализирајући изведене процене ризика, аутор уочава који су то процеси у већини 

предузећа на које се може утицати и на тај начин ризик по безбедност и здравље радника и 

даље смањивати. На први поглед, маргиналне активности које се базирају на ручном манев-

рисању и другим врстама напрезања радника евидентирани су као највећи узрочник повреда, 

а истовремено код њих је на више начина могуће утицати на смањење ризика. Из тог разлога 

радило се на развијању метода и мера унапређења изведених процена ризика у циљу побољ-

шања првобитних процена ризика, пре свега за побољшање услова рада запослених и смање-

ња физичког напрезања радника. Дакле, може се рећи да је рад проистекао из истраживања, 

које се бави спречавањем повреда услед манипулисања теретом, а на дужи период има за циљ 

смањење и спречавање обољење мускулатуре. У овом раду биће приказани разлози оваквих 

истраживања, њихови резултати и део предузетих мера у циљу умањења ризика, док ће ком-

плетна истраживања бити приказана у приручнику у коме је разрађен велики број мера, како 
организационих, заштитних и конструкционих, а применом којих би се у великој мери сма-

њио број повреда и обољења радника настала од ручног маневрисања теретом или произво-

дом. 

Кључне речи: процена ризика, превентивне мере, безбедност и здравље. 

ANALYSIS DERIVED RISK ASSESSMENT  

AND DEVELOPMENT MEASURES  

FOR REDUCING RISK BY SAFETY AND HEALTH WORKERS 

ABSTRACT 
Analyzing the derived estimates of risk, the author observes that the processes in most 

companies that may be affected and thus risk to the safety and health of workers and further reduced. 

At first glance, marginal activities are based on a manual maneuver and other types of stresses 

workers are recorded as the biggest cause of injuries while with them in more ways possible impact 

on risk reduction. For this reason work on developing methods and measures for improvement 

derived risk assessment in order to improve the initial risk assessment, primarily to improve the 

working conditions of employees and reducing the physical strain of workers. Therefore, we can say 

that the work resulted from research that deals with preventing injuries caused by manipulation 
burden, and in the long term aims to reduce and prevent disease muscles. This paper presents the 

reasons for such research, their results also undertaken measures to risk reduction, while the 

complete research is shown in the manual which was developed a number of measures, as the 

organizational, and structural protection, and applying them to a large extent reduce the number of 

injuries and illnesses of workers created by manual maneuvering of freight or product. 

Key words: risk assessment, preventive measures, safety and health.  

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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1. УВОД  

У протеклом периоду извршен је велики број процена ризика и урађен 

велики број аката о процени ризика на радном месту и у радној околини. Како је 

време одмицало и актови су постајали све квалитетнији. Упоредо са израдом ак-
това, радило се и на њиховом унапређењу. Метода развијена од Високе техничке 

школе је унапређена како би се добили веродостојнији резултати о стварном ри-

зики на радном месту. Мере које су послодавци требали да предузму су се такође 
унапређивале, тако да заиста отклоне ризик по безбедност и здравље људи, а не 

само да се пропишу и остану на папиру. Мењале су се чак и табеле процене ризи-

ка, како би биле што прегледније и јасније.  

Учествујући у великом броју процена ризика, пре свега процена ризика 
на радном месту, аутор је покушао да оцени које су то заједничке карактеристике 

изведених процена ризика. Сматрајући да је у тим усавршавањима у унапређива-

њима процене ризика на радном месту и околини дошло до максимума, кренуло 

се у додатна истраживања. На претходном Саветовању о процени ризика 1 , из-

ложено је које су то опасности и штетности које се појављују у већини предузећа 
и на већини радних места. Одатле се могло увидети које опасности очекују рад-

нике на радном месту и из радне околине.  

Наставак претходних истраживања треба да представи могућности и на-
чине елиминације уочених ризика. 

Већи део пажње био је усмерен на велике машине, системе и слично, док 
је за разне врсте ручног преношења терета и напрезања кичменог стуба услед че-
стог сагињања мање обраћана пажња. Управо те активности које се базирају на 
ручном маневрисању и другим врстама напрезања радника, евидентиране су као 
највећи узрочник повреда са преко тридесет посто повреда у укупном броју 
повређивања радника. Знајући да ове активности не захтевају велика улагања у 
опрему, као што би то био случај када би се морала мењати машина, закључено 
је да се у том простору на више начина и у великом проценту може утицати на 
смањење ризика. Дакле, може се рећи да је рад проистекао из истраживања о по-
вредама услед ручног манипулисања теретом, анализом тих активности и изнала-
жењем решења за безбеднији рад.  

Предложена решења на краћи рок имају задатак да спрече повреде радника, 

а на дужи период има за циљ смањење и спречавање обољења мускулатуре.  

Циљ рада је развијање метода и мера унапређења изведених процена 

ризика у циљу побољшања првобитних процена ризика, пре свега за побољшање 

услова рада запослених и смањења физичког напрезања радника. Комплетна ис-

траживања биће приказана у приручнику у коме је разрађен велики број мера, ка-
ко организационих, заштитних и конструкционих, а применом којих би се у ве-

ликој мери смањио број повреда и обољења радника насталих од ручног манев-

рисања теретом или производом.  

У другом поглављу рада биће приказане анализе из којих разлога се при-
ступило овим истраживањима.  

Треће поглавље даће могућа решења ових проблема и резултате примене 

тих решења.  

На крају следе закључци и правци даљег развоја изложене проблематике.  
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2. АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА РАДНИКА  

НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ  

Искуствени подаци и анализа литературе показују да преко 30 посто, па 

чак до 35 повреда на радном месту настану услед ручног манипулисања теретом. 
Када би се на дужи период посматрале последице оваквих активности, проценат 

повреда би био и већи. Овде се пре свега мисли на оштећења кичменог стуба, јер 

би се овде могло рећи да се ради о кумулативним повредама. Дакле, дуже време 
оптерећен кичмени стуб неће бити одмах повређен, али посматрајући на дужи 

временски период радник изложен сталном напрезању кичменог стуба може 

постати и непокретан.  

1. Праћење узрока повреда на радном месту 
На дијаграму који је приказан у наставку текста, приказани су узроци 

повреда на радном месту. Анализа се базира на графичкој индустрији, мада се 

слични резултати добијају и у другим индустријама.  
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Слика 1.: Узроци повреде радника на радном месту 

Из дијаграма са слике видљиво је да четири највеће активности и опасно-
сти које могу проузроковати повреде радника јесу:  

 ручно манипулисање теретом и друге активности напрезања му-
скулатуре, 

 клизање и спотицање, 
 контакт са машином и  
 удар неког покретног објекта, или ударац у неки непокретни објекат. 

Набројане активности проузрокују 90% свих повреда на радном месту у 
графичкој и сличним индустријама. Највећи број повреда настаје услед ручног 
манипулисања теретом и других активности напрезања мускулатуре. Отуда је 
она и узета ра раматрање и проучавање, како би се направили предлози побољ-
шања услова рада и смањио број повреда. 
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2. Предлози смањења физичког напрезања радника  
Послодавци би такође требало да су заинтересовани да радницима који 

врше ручно манипулисање теретом, обезбеде боље услове рада. Њихов интерес, 

пре свега огледа се у томе што повредом радника они губе радно особље. Губит-
ком или одсуством запослених радника послодавци се излажу додатним трошко-

вима. Те трошкове је лако израчунати и они су видљиви, тако да се овде интерес 

запосленог, послодавца а и законски оквир поклапају. Отуда постоји потреба за 
заједничким решавањем овог проблема.  

Постоје решења овог проблема у зависности од типа радног места, фрек-

венције којом радник манипулише теретом и наравно, саме тежине терета. На ос-

нову тога могу се спроводити, разне организационе мере, где се радницима у одго-
варјућим периодима препоручују и организују паузе. Под те мере може се подвес-

ти и ротирање радника на различитим радним позицијама, као и смањивање броја 

подизања терета, модификујући процес рада. Ту се предвиђају и мере посете и кон-
султација са специјалистима медицине рада и организовања годишњег опоравка 

радника. Ове организационе мере могу довести до смањења повреда али у неким 

активностима када радник све своје радно време треба да подиже терет, организа-

ционим мерама се постиже мали ефекат. Ова побољшања као што су ротација 
послова, могу да помогну у смањењу изложености радника ризицима, међутим те 

мере и даље излажу радника ризицима који могу довести до повреде. 

Отуда се предлаже да у тим случајевима једино решење које доводи до 
резултата и смањења повреде радника јесу конструкциона решења опреме и 

помоћних средстава за руковање теретом. 

3. КОНСТРУКЦИОНА РЕШЕЊА ОПРЕМЕ  

И ПОМОЋНИХ СРЕДСТАВА 

Потребно је посматрати како различити радници обављају исте задатке, 

како би се добиле идеје за унапређење самог процеса рада и смањења напрезања 

мускулатуре радника. Имајући све ово у виду, приступило се анализи већег дела 
активности ручног манипулисања теретом и изналажењу алтернативних решења 

за ове активности.  

Табела приказана на слици је само део приручника који приказује алтер-
нативна решења за ручно манипулисање теретом и друге активности које доводе 

до повреде радника и оптерећења кичменог стуба. 

Табела 1: Конструкциона решења опреме за смањење ризика  

од руковања различитим врстама терета 

   

Ротирајући сто са 

подесивом висином 

Коси сто за табак Колица са подешавањем 

висине платформе 
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Ручна колица за бурад Колица за алат Колица за телевизоре 

   

Вакуум дизалица Вакуум дизалица Дизалица 

   

Дизалица за бурад Аутоматски нивелатор Подизање под углом 

   

Колица за ролне Акумулаторски вучник Ручна кука за дизање 

Опрема приказана у претходној табели, користи се у графичкој индустрији, 
али њена примена сасвим је могућа и у другим индустријама. Применом ове опреме, 
ризик код радника који је користе своди се на занемарљив, односно да нема других 
опасности и штетности не би постојао. Примера ради, применом колица са поде-
сивом висином платформе, радник се више не сагиње при преузимању терета, као ни 
при одлагању тог терета. Ако се узме у обзир да један радник такве активности 
изводи у току дана осам сати, лако је израчунати колико се он пута морао сагети, а 
да се не прича о тежини терета коју је при томе морао подићи.  

Слично је и са другом опремом, применом које се ризик, што се тиче ак-

тивности за коју је опрема намењена, може се рећи, у потпуности елиминише. 

4. ЗАКЉУЧАК  

Основни закључак који се овде намеће јесте да се акт о поцени ризика та-
ко рећи никада не заврашава, већ да је потребно његово стално анализирање и 
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унапређење. Друго, уочљиво је да ручна манипулисања теретом доводе до вели-
ког броја повреда и обољења радника па им је из тог разлога потребно посветити 

велику пажњу. На крају, за скоро све те активности ручног манипулисања тере-

том или других напрезања мускулатуре, може се наћи решење за мање оптереће-
ње радника. Овде се пре свега мисли на изналажење и пројектовање конструк-

ционих решења која су у сваком случају од помоћи на радном месту, а о њиховој 

неопходности примене одлучује се на основу закона.  
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ВИСОКОФРЕКВЕНТНА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА  

У РАДНОМ И ЖИВОТНОМ ОКРУЖЕЊУ 

Весна Петровић 1, Ђула Такач 2  

savetati@gmail.com, 

РЕЗИМЕ  
Крајем прошлог века дошло је до енормног пораста врста и броја корисника електро-

магнетног спектра, као и продора у високофреквентне области које су до тада биле неекспло-

атисане (GSM, сателитске везе и др.). Интензивна истраживања која се спроводе у овој облас-

ти имају за циљ да одреде границе и норме излагања електромагнетним зрачењима. 

У раду су представљене препоруке и стандарди за нивое излагања високофреквент-

ним електромагнетним пољима чији су извори антене и базне станице мобилне телефоније. 

Приказани су резултати мерења и испитивања два случаја положаја антене у односу на про-

сторије где се налазе запослени.  

Кључне речи: електромагнетно зрачење, базна станица, мобилна телефонија. 

HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS  

IN WORK AND LIVING ENVIRONMENT 

ABSTRACT  

The last decade of the previous century witnessed an enormous rise in both types and 

number of users of the electromagnetic spectrum, as well as advancements into previously 

unexploited high-frequency areas (GSM, satellite links, etc). Intensive research has been con-

ducted with the goal to specify the limits and norms of exposures to electromagnetic irradiation.  

The paper presents guidelines and standards for exposure levels to high-frequency 

electromagnetic fields generated by mobile telephony antennae and base stations. Results of 
measurements for two positions of antennae with respect to workrooms are presented.  

Key words: electromagnetic irradiation, base station, mobile telephony.  

1. УВОД  

Спектар нејонизујућег зрачења обухвата електромагнетне таласе чија је 

енергија мања од 12,4 eV. Овај спектар обухвата: ултраљубичасто зрачење (таласне 
дужине 100 - 400 nm), видљиво зрачење (таласне дужине 400 - 780 nm), инфрацрвено 

зрачење (таласне дужине 780 nm - 1 mm), радио-фреквентнцијско зрачење (фреквен-

ције 10 kHz - 300 GHz), електромагнетна поља ниских фреквенција (фреквенције 0 - 
10 kHz) и ласерско зрачење. Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук тј. звучне 

таласе чија је фреквенција већа од 20 kHz [1]. 

Крајем прошлог века развој технике и технологије довео је наглог порас-

та врста и броја корисника електромагнетног спектра (ЕМ) и продора у фрек-

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
2, Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој, Краљевића 
Марка 11, Нови Сад, Србија 
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вентне области које су биле релативно слабо експлоатисане (GSM, сателитске 
везе, радио и ТВ пренос, оптоелектроника, ласери и др.). Управо због тога јавио 

се велики интерес о утицају ових зрачења на људски организам и интензивирана 

су истраживања како би се дошло до сазнања о дугорочним, касним и веро-
ватним ефектима излагања зрачењу. Као резултат тога у многим земљама донети 

су правилници, стандарди и препоруке [2]. 
Према доступним подацима у земљама Европске уније и ЕФТА (Euro-

pean Free Trade Agreement – Eвропски уговр о слободној трговини) регулатива из 
области заштите од нејонизујућег зрачења је још увек прилично непотпуна. Тако 
нпр. jедна студија Европског комитета за стандардизацију из електротехнике 
(CENELEC) a за потребе Европске комисије, утврдила је да постоји преко 130 
закона, правилника, стандарда и препорука у области заштите од радио-фрек-
вентног зрачења [2].  

Обимна и интензивна истраживања у овој области имају за циљ ревизију 
граница и норми излагања и стандарда. 

У овом раду су приказани резултати мерења високофреквентног електро-
магнетног зрачење, чији је извор антена мобилне телефоније постављена на два 
пословна објекта. Антене су поставњене на различите начине у односу на посло-
вне просторије у објектима, те је извршено мерење ЕМ зрачења у просторијама 
најближим антени а затим је извршено поређење добијених вредности. 

2. ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ИЗЛАГАЊА ОРГАНИЗМА  
ВИСОКОФРЕКВЕНТНОМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОМ ЗРАЧЕЊУ  

Утицај високофреквентног електромагнетног зрачење на људски организам, 
чији је извор антена мобилне телефоније, због велике распрострањености постала је 
веома значајна. Спроводе се опсежна истраживања и лекара и инжењера како би се 
утврдило да ли постоји веза између излагања овим зрачењима и појаве болести. 

Заједнички су закључили да под дејством високофреквентног електрома-
гнетног зрачења долази до индукције кретања наелектрисања у телу што доводи 
до термичких ефеката, тј. загревања ткива [1,5]. 

Испитивани су и нермички ефекти и могућност утицаја овог зрачења на 
генетски материјал у ћелији тј. мутације која би резултирала појавом рака. Ова 
истраживања се највише изводе у земљама северне Европе, Немачкој, Великој 
Британији, Америци и Јапану. Резултати, за сада показују да постоји мала веро-
ватноћа везе зрачења мобилних телефона и појаве рака [9,10]. 

3. СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОЗВОЉЕНУ  
ЈАЧИНУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ПОЉА  

1. Међународни стандарди и препоруке 

Најраспрострањенији стандард је ICNIRP [3,4] који је дефинисала Међу-
народна комисија за нејонизујуће зрачење (International Commission for Non-
Ionizing Radiation Protection). Овај стандард је прихваћен у већини Европских 
земаља, а усвојен је и од стране ARPANSA (Australian Radiation Protection and 
Nuclear Safety Agency) и канадске организације Safety Code 6. 

У САД стандард из ове области дефинисало је Федерално удружење за 
комуникације FCC (Federal Communications Commission). Ово удружење своје 

стандарде базира на препорукама Института инжењера електротехнике и елек-
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тронике – IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), посебно њиховог 
Међународног комитета за електромагнетну безбедност [4,5]. 

Оба стандарда дефинишу два нивоа заштите: први се односи на дозвоље-

не нивое излагања професионално изложеним лицима, а други на општу попула-
цију. Нивои излагања се изражавају у јединицама за јачину електричног и маг-

нетног поља, густину снаге или неку другу величину у зависности од примене 

зрачења [4,5]. 
У области високофреквентних електромагнетних таласа ниво излагања се 

изражава у специфичној брзини апсорбовања енергије - SAR (Specific energy absor-

ption) чија је јединица W/kg.  

SAR параметри се дају на два начина као: SAR вредности за цео организам и 
као SAR вредности за један део тела (нпр. глава, удови, и др.). Оба типа SAR-a су 

дате као просечне вредности, током одређеног временског периода за део ткива масе 

1 g ili 10 g. 
У табели 3.1 дата су оба типа SAR вредности и према ICNIRP и премаi FCC 

стандардима [3,4,6]. Ознака Ј је намењена општој популацији, а S професионално 

изложеним особама. 

Табела 3.1: Дозвољени вредности излагања високофреквентним ЕМ таласима  

Стандарди 
SAR – цео организам  

[W/kg] 

SAR – за главу  

[W/kg] 

SAR - за удове 

 [W/kg] 

Ј S Ј S Ј S 

ICNIRP 0,08(6) 0,4(6) 2[10](6) 10[10] (6) 4[10] (6) 20[10] (6) 

FCC 0,08(30) 0,4(6) 1,6 [1] 8 [1] (6) 4[10]  20[10] (6) 

2. Законска регулатива у Србији 
У Србији је 2009. године донешен Закон о заштити од нејонизујућих зра-

чења [7] које је донело Министарство заштите животне средине и просторног 
планирања, а 16. 12. 2009. године и сет Правилника:  

 Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од по-
себног интереса,  

 Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима [8], 
 Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама 

извора, начину и периоду њиховог испитивања,  
 Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше по-

слове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса у животној средини,  

 Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испити-
вању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини и 

 Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше 
послове систематског испитивањa нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин 
и методе систематског испитивања у животној средини), којима се заокру-
жује законска регулатива у овој области. 
Према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима [8], 

дефинисане су физичке величине у којима се изражавају базична и референтна 
ограничења излагања становништва електричним, магнетним и електромагнет-
ним пољима:  
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Базична ограничења пољима од 0 Hz до 300 GHz јесу ограничења у излагању 
временски променљивим изворима електромагнетских поља (нискофреквентни, 

високофреквентни, укључујући радио фреквенцијске, микроталасне и др.), која су 

заснована непосредно на утврђеним здравственим ефектима и биолошким показа-
тељима.  

Референтни гранични нивои јесу нивои излагања становништва који служе 

за практичну процену изложености, како би се одредило да ли постоји вероватноћа 
да базична ограничења буду прекорачена. Референтни гранични нивои исказују се 

зависно од висине фреквенције поља према следећим параметрима: јачина елек-

тричног поља Е (V/m), јачина магнетнског поља H (А/m), густина магнетског флукса 

B (μТ), густина снаге (еквивалентног равног таласа) - Sеkv (W/m2)  
Примена мерљивог референтног граничног нивоа осигурава се поштовање 

релевантног базичног ограничења. Референтни гранични нивои изложености 

становништва електричним, магнетним и електромагнетним пољима (0 Hz до 300 
GHz) дата су у табели 2.3. 

Табела 3.3: Референтни гранични нивои изложености становништва  

електричним, магнетским и електромагнетским пољима (0 Hz до 300 GHz) 

Фреквентни  

опсег 

Јачина 

 ел. поља (Е) 

[V/m] 

Јачина 

магнетног 

поља  

(H) 

[A/m] 

Јачина 

магнетног 

fluksa  

(B) 

[ T] 

Густина снаге 

(еквивалентног 

равног таласа) 

(Sеkv) 

[W/m
2
] 

Време 

упросечења  

(t) 

[min] 

>0-1 Hz 5600  12800 16000   

1 – 8 Hz 12800/f2 16000/f2   

8 – 25 Hz 4000 1600/f2 2000/f2   

0,025-0,8 кHz 100/f 1,6/f 2/f   

0,8 – 3 kHz 100/f 2 2,5   

3 - 100 kHz 34,8 2 2,5   

100 - 150 kHz 34,8 2 2,5  6 

0,15 - 1 МHz 34,8 0,292/f 0,0368/f  6 

1 - 10 МHz 34,8/f1/2 0,292/f 0,0368/f  6 

10 - 400 МHz 11,2 0,0292 0,0368 0,326 6 

400 - 2000 МHz 0,55 f1/2 0,00148 f1/2 0,00148 f1/2 f/1250 6 

2 – 10 GHz 24,4 0,064  1,6 6 

10 – 300 GHz 24,4 0,064  1,6 68/f1,05 

4. МЕРЕЊЕ ВИСОКОФРЕКВЕНТНОГ  

ЕМ ЗРАЧЕЊА У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА 

Данашња мобилна телефонија има ћелијски систем расподеле. Ћелија обу-
хвата географску зону у чијем се центру налази базна станица и антена. Ћелије мо-
гу бити различитог облика и величине, а од величине ћелије зависи снага зрачења. 
Уколико је распоред базних станица гушћи тада се добра покривеност подручја 
постиже и са знатно мањим снагама зрачења. 

Базне станице мобилне телефоније имају антену која се поставља на кро-

вове високих зграда или на високе стубове како би се са сигналом покрило одре-
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ђено географско подручје. Антенски системи су усмерени, тако да емитују веома 
узан сноп зрачења по вертикали (ширине 7 -10

0
), a далеко шири по хоризонтали 

(ширине и до 120
0
). Када се монтирају на објекте, антенски системи се монтирају 

на њиховим ивицама или довољно високо, тако да је немогуће да се људи нађу у 
правцу максимума зрачења антене [5].  

У циљу утврживања густине снаге коју приме људи који бораве (раде или 
живе) у објектима на којима се налази базна станица и антена мобилне телефо-
није извршено је поменуо мерење на два места у којима је положај антене моби-
лне телефоније и, у овом случају, радног простора потпуно другачији.  

Мерења су извршена са инструментом Gigahertz Solutions HF32D који 
омогућава процену изложености висококофреквентним електромагнетним тала-
сима фреквенције између 800 MHz i 2,5 GHz. Инструмент у себи садржи филтер 
који не пропушта фреквенције испод 800 MHz и тиме спречава утицај извора 
нижих фреквенција.  

Мерни опсег инструмента је од 1 до 1999 μW/m². 

1. Међусобни положај антене и радног простора 1  

Објекат је изграђен у масивном систему од опека са армирано – бетонском 
међуспратном и кровном конструкцијом. Антена мобилне телефоније је постав-

љена на носач тако да се њена висина приближно једнака висини крова. Правац 

емитовања ЕМ таласа, у односу на најближу канцеларију у објекту је око 60
0
, а 

растојање око 7 m, слика 4.1. Фреквенција зрачења станице износи 1800 МHz. 

Мерења су извршена на међукровном платоу (мерно место 1 на слици) и 
у канцеларији која је непосредно испод антене (мерно место 2 на слици). 

 

Слика 4.1: Положај антене 1 мобилне телефоније 

 у односу на радни простор запослених 

2. Међусобни положај антене и радног простора 2  
Објекат је изграђен у армирано-бетонском скелету са зиданом испуном и 

са великом површином прозора. Антена мобилне телефоније је постављена на 

носећи стуб на последњем спрату објекта у нивоу канцеларија, слика 4.2. Фрек-

венција зрачења ове cтанице износи 1800 МHz. 

1 

2 
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Слика 4.2.: Положај 2 антене мобилне телефоније  

у односу на радни простор запослених 

5. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА ЕМ ЗРАЧЕЊА  

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА И ДИСКУСИЈА 

Резултати мерења за оба положаја антене мобилне телефоније у односу 

на радне просторије приказани су табеларно.  

У табели 5.1 су приказани резултати мерења високофреквентног ЕМ зра-
чења за положај антене 1, слика 4.1. 

Табела 5.1: Измерене вредност високофреквентног  

ЕМ зрачења за положај антене 1 

Мерно 

место 

Густина снаге (еквивалентногравног таласа)  

(Sеkv) 

[W/m
2
] 

1 мах 1,7 10-3 

2 мах 18 10-3 

 
Референтна гранична вредностима густине снаге (еквивалентног равног 

таласа) износи Sеkv= 1,44 W/m2. Ова вредност је добијена коришћењем Правилника 
о границама излагања нејонизујућим зрачењима (Табела 3.3) за фреквентни опсег 
400 - 2000 МHz, а за фреквенцију од 1800 МHz. 

Поређењем вредности из табеле 5.1 са може се закључити да су измерене 
вредности густине снаге око 1000 пута мање. Ово указује да се код запослених у 
овом радном простору не очекују промене до којих може довести висофреквен-
тно електромагнетно поље. 

У табели 5.2 су приказани резултати мерења високофреквентног ЕМ зра-
чења за положај антене 2, слика 4.2. 

Референтна гранична вредностима густине снаге (еквивалентног равног 
таласа) и у овом случају износи Sеkv= 1,44 W/m2. 

Анализом измерених вредности може се приметити да је вредност у свим 
мерним тачкама изнад референтне граничне вредности дате Правилником о гра-
ницама излагања нејонизујућим зрачењима. Узимајући у обзир близину положаја 
антене у односу на радни простор овај резултат је очекиван. 
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Табела 5.2: Измерене вредност високофреквентног  
ЕМ зрачења за положај антене 2 

Канцеларија 1 

Р
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[W
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2
]]

 

Мерно 

 место 

Мерно 

 место 

1 0 62 1 0 199,8 

2 0,5 34 2 0,5 145,6 

3 1 17 3 1 40,5 

4 1,5 7 4 1,5 30 

5 2 4 5 2 8 

6. ЗАКЉУЧАК 

Измерене вредности високофреквентног електромагнетног поља за два 
потпуно различита положаја антене мобилне телефоније и радног простора, ука-
зују да је веома важан положај антене који треба да је такав да се онемогући 
приступ људима у близини правцa максимума зрачења. 

Уколико је антена на истој висини као и простор у коме се налазе људи (раде 
или живе), без обзира на усмереност антене, део зрачења „цури― и на другу страну и 
људи у том простору су изложени дејству високофреквентног електромагнетног поља. 

Спорно је питање и да ли досадашњи стандарди пружају довољан ниво 
заштите и при дугорочном излагању овим зрачењима. Неколико земаља има 
стандарде чије су вредности ниже од оних које је препоручио ICNIRP. Због тога 
је Европски парламент септембра 2008. год. донео резолуцију (04/09/2008 – EP: 
INI/2007/2252) којом се предлажу допуне и измене стандарда ICNIRP. Док је 
Светска здравствена организација - WHO(World Health Organization) донела до-
кумент о препорученим мерама предострожности [10]. 
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РАЗРАДА ЧЕК-ЛИСТА ЗА  

МЕХАНИЧКЕ ОПАСНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ 

Матија Сокола1, Душан Гавански1 

sokola@vtsns.edu.rs, vanja.gav@gmail.com  

РЕЗИМЕ 
Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној 

околини је важан корак у процесу процене ризика, јер потпуно сагледавање затеченог 

стања безбедности захтева систематичан приступ утврђивања свих потенцијалних извора 

повреда на раду и оштећења здравља запосленог. Чек-листе су често коришћен алат за 

препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту. 

У раду се прво представљају детаљне чек-листе за препознавање механичких опас-

ности које се појављују при коришћењу опреме за рад, настале проширивањем постојећих 

чек-листи датих од стране OSHA и Управе за Безбедност и здравље на раду Републике 
Србије. Затим се предлажу и новоформиране чек-листе за механичке опасности за које чек-

листе не постоје. На крају се приказује метод квантитативног одређивања вероватноће 

настанка нежељеног догађаја, према модификованој ПИЛЗ методи.  

Кључне речи: препознавање, механичке опасности, чек-листе, квантификација. 

DEVELOPMENT OF CHECKLISTS  

FOR MECHANICAL HAZARDS AT THE WORKPLACE  

ABSTRACT 

Identification of hazards and harms at the workplace and in working environment is an 

important step in the risk assessment process, since a comprehensive overview of the current safety 

level requires a systematic approach to the recognition and identification of all possible sources of 
injuries and illnesses of workers. Checklists are a commonly used tool/technique for hazards/harms 

identification.  

The paper first presents detailed checklists for the identification of mechanical hazards 

arising from the usage of work equipment, made by expanding the existing checklists given by 

OSHA and Occupational safety and health directorate of the Republic of Serbia. Newly formed 

checklists for mechanical hazards where checklists do not exist are then proposed. Finally, 

quantitative determination of unwanted event probability, based on the modified PILZ method, 

is presented. 

Key words: identification, mechanical hazards, checklists, quantification.  

1. ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ  

На основу Резолуције о безбедности, хигијени и здрављу на раду Савета 

Европске заједнице јуна 1989. је донета и Директива Савета ЕЕС 89/391/ЕЕС, о 

увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља на раду. Ова 
Директива општег карактера односи се на све гране делатности и предвиђа да 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

144 

свака држава има могућност да прилагоди препоруке и методологије процене 
ризике националним законодавствима. Директива дефинише одговорности по-

слодавца и афирмише развијање културе превенције 1 .  
Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији заснован је на 

тој Директиви и у складу са њом прво је донет Закон о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС―, број 101/05) којим се промовише принцип превенције 
професионалних ризика на радном месту и регулише обавеза послодавца да донесе 

Акт о процени ризика у писменој форми, а све у циљу смањења повреда на раду, 

професионалних болести и болести у вези са радом 2 .  
На основу члана 13. став 4. овог Закона, донет је Правилник о начину и 

поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 3 , најзначајнији 
подзаконски пропис. На Правилнику се заснива систем превенције промовисан 
Законом и њиме се ближе уређује начин и поступак процене ризика од настанка 
повреде на раду или обољења запосленог на радном месту и у радној околини, 
као и начин и мере за њихово отклањање. 

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у 

радној околини је, према Правилнику 3 , четврти елемент који Акт о процени 

ризика мора да садржи, као и други корак (од пет) поступка процене ризика 4 . 
Идентификација опасности се сматра најважнијим кораком, јер опасност и штет-
ност која се не идентификује неће моћи бити процењена и контролисана. Стога је 

изузетно важно да се идентификација опасности и штетности спроведе свеобух-

ватно. Идентификација опасности је један од најзахтевнијих задатака јер од про-

цењивача ризика изискује компетентност, добро познавање технолошког или 
радног процеса, карактеристика опасности и/или штетности које настају на рад-

ном месту. Најбољи резултати се постижу када се идентификација спроведе у 

сарадњи са свим запосленима који могу бити изложени – радници који раде на 
датом радном месту, који се бар повремено налазе у близини датог радног места, 

одржаваоци, груповође, пословође, шефови погона, итд. 
Након врло детаљне анализе радног процеса и услова рада на радном 

месту неопходно је саставити листу опасности и штетности. Према чл. 8. и 9. 
Правилника 3 , 39 опасности и штетности се, у зависности од њихове врсте и 
природе, групишу у седам група.  

2. АЛАТИ И ТЕХНИКЕ  

Техника анализе опасности односи се на специфичну и јединствену мето-
дологију анализе која се спроводи праћењем задатог скупа правила и даје тачно 
одређене резултате. Постоји преко 100 различитих техника анализе опасности и 
њихов број и даље расте [5]. Многе од њих су незнатне варијације постојећих те-
хника, развијене за специфичне примене, те се ретко примењују у широј пракси. 
Од овог великог броја различитих алата и техника за препознавање и утврђивање 
опасности и штетности, најпознатије су [5,6]:  

- контролно-упитне листе тј. чек-листе („Checklists―), 
- анализа дијаграма тока процеса („Process Flow Charting“), 
- анализа система („Systems Analysis“), 
- анализа сценарија („Scenario Analysis“), 

- HAZOP студије („Hazard & Operability Studies“), 

- анализа ризика од треће стране („Third Party Risk Analysis“), 
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- MORT анализа („Management Oversight & Risk Tree“), 

- анализа стабла грешке („Fault Tree Analysis“), 

- FMECA анализа („Failure Mode Effects and Consequence Analysis“) и 

- анализа узрока („Root Cause Analysis“). 

Чек-листе се развијају ради помагања особама укљученим у процес иден-
тификације опасности, да би идентификација била систематична и свеобухватна. 

Сврха чек-листи је да дају широки дијапазон питања, а одговори на њих помажу 

процењивачу, пословођама и радницима да идентификују што више опасности 
које могу да се јаве на радном месту и у радној околини. Чек-листе, ма колико 

широобухватне биле, треба користити само као полазну тачку – треба водити 

рачуна да ниједна чек-листа не може да предвиди све потенцијалне опасности и 

штетности на врло специфичним радним местима. У Приручнику за процену 
ризика [7,8] ово је експлицитно наведено: „Истичемо да доле наведена листа не 

покрива све могуће случајеве у којима постоји опасност―. 

3. ЧЕК-ЛИСТЕ ЗА МЕХАНИЧКЕ ОПАСНОСТИ 

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у рад-

ној околини [3] даје 39 опасности и штетности, сврстаних у 7 група. У групи 

„Механичке опасности које се појављују при коришћењу опреме за рад― постоји 
шест врста опасности (шифре 01 до 06). У Приручнику [7,8] дате су чек-листе 

које обухватају већину потенцијалних извора за опасности „Недовољна безбед-

ност због ротирајућих или покретних делова― (шифра 01) и „Унутрашњи транс-

порт и кретање радних машина и возила― (шифра 03). Постоје и чек-листе чија су 
поједина питања повезана са „Коришћење опасних средстава за рад, која могу 

произвести експлозије или пожар― (шифра 04). 

У процењивачкој пракси се дешава да постојеће чек-листе не покривају 
неке сталне, честе или повремене ситуације у радним процесима. Такође, чек-

листе у Приручнику [7,8] нису директно усмерене ка 39 опасности и штетности 

прецизираних у Правилнику [3]. Стога је мотивација овог рада да се, на основу 

неких искустава, предложе измене и побољшања неколико постојећих чек-листи 
из [7,8] које имају додирних тачака са опасностима 01, 03 и 04, као и да се 

предложе нове чек-листе за опасности 02, 05 и 06. 

Такође, у постојећим чек-листама понуђени су одговори ДА/НЕ, где је у 
неким питањима опасно стање одговор ДА а у неким одговор НЕ. Стога се овде 

предлаже да се понуде одговори „Опасно―, „Небитно― и „Безбедно―, чиме се чак 

и летимичним прегледом лако уочава број опасних стања у датој чек-листи. 

Предлог проширења постојећих чек-листи  
Постојећа чек-листа бр.3 „Moving parts of machines“ из [8] је одлична за 

опасност „Недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова― (ши-
фра 01) али је превод [7] недовољно прецизан. У табели 1 предложена су четири 
нова питања (незасенчена), а формулације неколико питања су промењене у 
односу на [7,8] ради ширег разматрања и боље прецизности/јасноће. У табели 1 
питања су тако формулисана да се одговор „Небитно― ретко појављује.  

Постојећа листа бр.2 „Moving vehicles and machines― из [8] и превод [7] је 
добра за опасност „Унутрашњи транспорт и кретање радних машина и возила―, 
шифра 03, али је недовољно свеобухватна. У табели 2 дате су мало промењене 
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формулације неколико постојећих и предложено је девет нових питања (три нова 
питања потичу из примера превентивних мера датих у [7,8]). У табели 2 
формулација питања је таква да се одговор „Небитно― може чешће појавити.  

 

Табела 1: Чек-листа за опасност шифре 01  

(ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

01 - НЕДОВОЉНА БЕЗБЕДНОСТ ОД РОТИРАЈУЋИХ ИЛИ ПОКРЕТНИХ ДЕЛОВА 

(Опасности од покретних делова машине или опреме) 

Бр. Питања ОП НБ БЗ 

1. Да ли на машини постоје опасни покретни делови без заштитника ?     

2. 
Да ли безбедносни уређаји довољно добро спречавају контакт шаке, 

руке, осталих делова тела и одеће са покретним деловима машина ?  
   

3. 
Да ли су безбедносни уређаји на машини чврсто постављени тако да их 

није могуће лако скинути и/или померити ?  
   

4.  Да ли неки предмет може да упадне у покретне делове машина?    

5. Да ли су опасни делови/зоне машина обележени адекватним бојама ?     

6. Да ли безбедносни уређаји на машинама отежавају нормалан рад ?     

7. 
Да ли се машина може подмазати без скидања безбедносних уређаја и 

заштитника ?  
   

8. 
Да ли је могуће скинути безбедносне уређаје са машине без 

заустављања опасних кретања (док машина ради) ?  
   

9. 
Да ли на машини постоје заштитници од прилаза зупчаницима, 

ваљцима, каишницима или замајцима ?  
   

10. 
Да ли на машини постоје необезбеђени преносници кретања – 

каишеви, ланци или вратила ?  
   

11. 
Да ли на машини постоје истурени/непокривени завртњи, кључеви, 

карике, обујмице, стезне главе и слично ?  
   

12. 
Да ли се приликом загушења машине користи адекватна процедура 

заустављања и адекватан алат за одгушење покретних делова машина ?  
   

13. Да ли на машини постоји СТОП тастер за хитна заустављања ?     

14. 
Да ли су команде за укључивање и искључивање машине лако 

доступне раднику/оператеру ?  
   

15.  
Ако на машини постоје команде за више од једног оператера, да ли су 
команде тако организоване да спрече неочекивано укључење ?  

   

16.  
Да ли постоје системи за спречавање неочекиваног укључења машина 

током сервисирања и поправки ?  
   

Табела 2: Чек-листа за опасност шифре 03 

 (ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

03 - УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ И КРЕТАЊЕ РАДНИХ МАШИНА ИЛИ ВОЗИЛА, 

КАО И ПОМЕРАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД  

Бр. Питања ОП НБ БЗ 

1. 
Да ли се користе средства унутрашњег транспорта која нису у 

исправном стању ? 
   

2. 
Да ли се дешава да се транспортна средства и опрема за дизање терета 

преоптерете преко дозвољене границе ?  
   

3. Да ли на пролазима и саобраћајницама постоје препреке ?     

4. 
Ако постоје пролази и саобраћајнице са ограниченим видним пољем, 

да ли су на њима постављена огледала ? 
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5. Да ли транспортна средства икада користе и неовлашћена лица ?     

6. 
Да ли је терет на транспортним средствима увек правилно и адекватно 

обезбеђен ?  
   

7. 
Да ли се дешава да видно поље возача буде ограничено превеликим 
или лоше сложеним теретом ?  

   

8. 
Да ли су у кругу организације (на отвореном простору) обележени 

путеви за кретање возила унутрашњег транспорта ? 
   

9. 
Да ли су у погонима, радионицама, магацинима, итд. обележени 

путеви за кретање возила унутрашњег транспорта ?  
   

10. 
Да ли су у погонима, радионицама, магацинима, итд. обележене стазе 

за кретање пешака ? 
   

11. 
Да ли пешаци у близини саобраћајница носе видљиву одећу – флуоре-

сцентне прслуке, појасеве или траке? 
   

12. 
Да ли су прописане максималне дозвољене брзине кретања возила у 

затвореном и на отвореном простору ? 
   

13. 
Да ли су радници информисани о максималним дозвољеним брзинама 

кретања у затвореном и на отвореном простору ? 
   

14. 
Да ли руковаоци возила увек проверавају да ли је пут слободан и 

проходан пре кретања уназад средством унутрашњег транспорта ?  
   

15 
Да ли руковаоци средстава унутрашњег транспорта врше дневну 

проверу исправности (нарочито кочница и сирене) ? 
   

16. Да ли се евакуишу зоне испод мостне дизалице при преносу терета?    

 
У чек-листи за опасност „Коришћење опасних средстава за рад, која могу 

произвести експлозије или пожар― (шифра 04), датој у табели 3, нека питања из 

[7,8] која се односе на пожарне опасности и на поједине индустријске секторе, 

преформулисана су да одразе механичку или електричну природу настанка мо-
гуће варнице као извора паљења. Остала питања су настала као резултат прак-

тичних искустава. 

Ова чек-листа се првенствено односи на радне просторе који нису дефи-
нисани као пожарно угрожен простор, али се у њима повремено могу наћи мање 

или веће количине запаљивих материја. Опасности у пожарно угроженим про-

сторима треба анализирати у складу са документима која дефинишу пожарно 
угрожен простор. 

Табела 3: Чек-листа за опасност шифре 04  

(ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

04 – КОРИШЋЕЊЕ ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД,  

КОЈА МОГУ ПРОИЗВЕСТИ ЕКСПЛОЗИЈЕ ИЛИ ПОЖАР 

Бр. Питања ОП НБ БЗ 

1. 

Да ли запослени раде у околини у којој се повремено или често 

налазе мање или веће количине запаљивих материјала (чврсте 

материје, течности, гасови, прашине) ? 

   

2. 

Да ли у току рада могу да се створе механичке варнице (нпр. услед 

удара челичног алата о бетон или камен; удара металних кабастих 

дугачких терета о машину приликом преношења, итд.) ? 

   

3. 

Да ли су запослени информисани о обавезном коришћењу алата који 

не ствара механичке варнице у пожарно угроженим зонама и у 

просторима где могу да се повремено нађу запаљиви материјали ? 
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4. 

Да ли су запослени информисани да коришћење обуће са 

потковицама или челичним ексерима може да изазове механичку 
варницу ? 

   

5. 

Да постоји опасност од настанка механичке варнице приликом 

испуштања са висине металних алата и делова, у близини запаљивих 

материјала? 

   

6. 
Да ли приликом брушења или резања могу настати механичке 

варнице у близини запаљивих материјала ? 
   

7. 

Да ли постоји опасност да вентилатор удара у свој поклопац (нпр. 

услед неправилне причвршћености или спољњег ударца) и тако 

створи механичке варнице ?  

   

8. 

Да ли су запослени информисани да је забрањено бацати, вући, 

гурати или котрљати по бетонским и металним подовима металне 

канте, контејнере и боце под притиском ? 

   

9. 

Да ли при унутрашњем транспорту постоји опасност да виљушке 

виљушкара изазову механичку варницу (нпр. манипулација металним 

деловима; нехотични удар о машину или конструкцију зграде) ?  

   

10. 

Да ли постоји могућност да услед трења дође до прегревања 

(лежишта; неправилно спојени или сломљени делови) које може да 
изазове пожар ?  

   

11. 

Да ли су запослени информисани о забрани коришћења ручног алата 

који има електромотор са четкицама у близини запаљивих материјала 

? 

   

12. 

Да ли су запослени информисани о забрани да прикључују или 

искључују прикључке електричних акумулатора (на возилу или на 

пуњачу) у близини запаљивих материјала ? 

   

13. 
Да ли се у процесу рада користи отворени пламен (нпр. гасно 

заваривање) у близини запаљивих материјала ? 
   

14. 
Да ли су запослени информисани да разне прашине органског поре-

кла (дрво, брашно, шећер, текстил, итд.) могу да буду експлозивне ? 
   

Предлог нових чек-листа за механичке опасности  

Као што је већ напоменуто, чек-листе у Приручнику [7,8] нису директно 
усмерене ка 39 опасности и штетности прецизираних у Правилнику [3], и за 

механичке опасности шифара 02, 05 и 06 из [3], чек-листе не постоје. 

У новој чек-листи за опасност „Слободно кретање делова и материјала― 
(шифра 02), табела 4, нека питања имају основу у чек-листама из [7,8] за специ-

фичне послове у грађевинарству, за поправке аутомобила и у пољопривреди.  

Табела 4: Чек-листа за опасност шифре 02  

(ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

02 – СЛОБОДНО КРЕТАЊЕ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА 

Бр. Питања ОП НБ БЗ 

1. 
Да ли запослени користе прописана ЛЗС (нпр. заштитни шлем и 

заштитна обућа), који их могу заштитити од падајућег терета ? 
   

2. 
Да ли се алати и материјали држе близу ивице или ограде грађевинске 

скеле или радне платформе ? 
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3. 
Да ли терет може пасти са грађевинске скеле или радне платформе ако 

се удари/шутне ? 
   

4. 
Да ли се у току рада може очекивати испадање ручног алата и остале 

опреме из руке запосленог са веће висине ?  
   

5. 
Да ли запослени при раду на већим висинама једни другима додају 

алате и материјале бацањем уместо додавањем из руке у руку ?  
   

6. 
Да ли запослени на градилишту спуштају „отпадни― материјал са веће 
висине бацањем на тло уместо да користе гравитациони транспортер у 

облику „луле― ?  

   

7. 
Да ли запослени после завршетка рада одлажу на предвиђено место 
све алате, ексере, завртње, делове и материјале који се налазе на 

висини (изнад глава других запослених) ? 

   

8. 
Да ли се ручно материјали или амбалажа слојевито слажу на висину 

преко 2 м (на под, на палете, на регале) ? 
   

9. 
Да ли се механизовано (виљушкаром, дизалицом) материјали или 
амбалажа слојевито слажу на висину преко 6 м (на под, на палете, на 

регале) ? 

   

10. 
Да ли има неучвршћених предмета који могу пасти на запослене при 
удару или обарању са наслаганог материјала (нпр. остављен ручни 

алат на наслаганом материјалу) ? 

   

11. Да ли се запослени крећу или раде испод висећег терета дизалице ?    

12. 
Да ли терет, који се изнад главе запосленог подиже, преноси и спушта 
дизалицом, може пасти (услед неправилног везивања или 

учвршћивања, односно оштећења или прекида на носећем средству) ? 

   

13. 
Да ли су запослени који раде и крећу се по тлу упозорени вербално 
или знацима, канапима или препрекама да се обављају послови на 

висинама изнад главе запослених ? 

   

14. 
Да ли руковаоц дизалице у току манипулације теретом упозорава 
друга лица да се уклоне из опасне зоне (вербално или активирањем 

звучне сигнализације – сирене) ? 

   

 

За чек-листу за опасност шифре 05, табела 5, нека питања имају основу у 

чек-листама за специфичне послове поправке аутомобила, пољопривреде и 

површинске копове из [7,8].  

Табела 5: Чек-листа за опасност шифре 05 

(ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

05 – НЕМОГУЋНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНОСТ ПРАВОВРЕМЕНОГ УКЛАЊАЊА 

СА МЕСТА РАДА, ИЗЛОЖЕНОСТ ЗАТВАРАЊУ, ПОКЛАПАЊУ И СЛ. 

Бр. Питања ОП НБ БЗ 

1. 
Да ли постоји опасност од пада или превртања виљушкара, трактора, 
утоваривача или другог средства унутрашњег транспорта (услед пре-

оптерећења, наглог скретања, на нагибу, на претоварној платформи) ? 

   

2. Да ли је возач упознат са понашањем у случају пада или превртања ?    

3. 
Да ли постоји опасност да су остали присутни угрожени у случају 

пада или превртања средстава унутрашњег транспорта ? 
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4. 

Да ли су сви запослени информисани о забрани кретања и задржавања 

испод подигнутих захватних средстава (виљушке, кашике и др.) чак и 
кад је радна машина искључена ? 

   

5. 

Да ли постоји опасност од поклапања, пригњечења и удара 

запослених од стране покретних врата која се ручно отварају, подижу 

или спуштају ? 

   

6. 
Да ли постоји опасност од поклапања, пригњечења и удара 

запослених од стране покретних врата на аутоматски погон ? 
   

7. 
Да ли постоји опасност од пада отворених поклопаца мотора на 

возилима на возача или сервисера при контроли или мањој поправци ?  
   

8. 
Да ли постоје безбедни системи за учвршћивање контролних и 

сервисних поклопаца на производним машинама и линијама ? 
   

9. 

Да ли постоје безбедни системи за спречавање 

неочекиваног/случајног покретања производних машина при 

контроли и сервисирању ? 

   

10. 

Да ли постоји систем информисања (нпр. помични натписи 

упозорења) о забрани укључења када се производне машине и линије 

сервисирају ? 

   

11. 

Да ли су радници упознати са безбедним процедурама подизања и 

спуштања стубова/структура (нпр. електричних стубова) виших од 3 м 
? 

   

12. 
Да ли су радници упознати са безбедним процедурама обарања стабла 

или сече грана са дрвећа ? 
   

13. 
Да ли постоји опасност од одроњавања или рушења материјала као 

што су земља, камење, зграде или зид ?  
   

 

За опасност шифре 06 „Други фактори који могу да се појаве као могући 

извори механичких опасности― могуће је идентификовати неколико група других 
фактора. У табели 6 предлаже се чек-листа за групу опасности названу „Делови и 

честице које одлећу―, која има неке сличности са табелом 4 (шифра 04). 

Табела 6: Чек-листа за опасност шифре 06 

(ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ – безбедно) 

06 - ДРУГИ ФАКТОРИ КОЈИ МОГУ ДА СЕ ПОЈАВЕ  

КАО МЕХАНИЧКИ ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ (делови и честице које одлећу) 

Бр. Питања ОП НБ БЗ 

1. 

Да ли у току рада постоји, као последица технолошког процеса, 

могућност одлетања металне, дрвене и сличне струготине ка очима или 

лицу запосленог ? 

   

2. 
Да ли у току рада постоји могућност одлетања сломљеног или недовољ-

но учвршћеног предмета обраде ка очима и/или лицу запосленог ? 
   

3. 
Да ли у току рада постоји могућност одлетања стезног алата или 

сломљеног резног алата ка очима и/или лицу запосленог ? 
   

4. 
Да ли се пре почетка рада проверава исправност резног алата 

(напукнуће, деформације,...) ? 
   

5. Да ли постоји заштитник око резног алата и/или предмета обраде ?    

6. 
Да ли се на машинама користе заштитници око преносника снаге 

(погонски каиш или ланац) ? 
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7. 
Да ли запослени пре почетка рада проверавају да ли су заштитници 

постављени у правилан положај ? 
   

8.  Да ли запослени користе заштитне наочаре са бочном заштитом ?    

9. 
Да ли се заштитне наочаре са огребаним или улубљеним сочивима 
благовремено замењују ?  

   

10. Да ли запослени, по потреби, користе штитник за лице ?    

11. 
Да ли у току рада постоји, као последица технолошког процеса, могућ-

ност одлетања ужарених честица ка очима и/или лицу запосленог ? 
   

12. 

Да ли запослени у присуству опасног зрачења (при заваривању, рад са 

ласерима или код оптичких влакана) носе специјалне заштитне 

наочаре, штитнике за лице или шлемове ? 

   

13. 
Да ли се за чишћење машина, зидова, ивица, углова, отвора и радне 

одеће користи опрема за усисно/вакуумско чишћење ? 
   

14. 
Ако је потребно, да ли је на месту настанка прашине постављена прикла-

дна локална вентилација (као део машине или мобилни отпрашивач) ? 
   

Квантитативно одређивање вероватноће нежељеног догађаја  

У Приручнику, [7,8] где су тачком означени одговори који означавају 
потенцијалну опасност, наводи се: „Да ли на радном месту постоји опасност?― 

„ДА - уколико сте обележили бар један одговор који је означен са тачком―.  

Овакав ДА/НЕ приступ је погодан за квантификацију ризика у матри-

чним методама, али за методе у којима се користи више од 4 нивоа вероватноће 
настанка нежељеног догађаја, није довољно прецизан. На пример, ПИЛЗ метода 

користи осам нивоа вероватноће – од „скоро немогуће – могуће само у екстрем-

ним ситуацијама― (V=0,033) до ―извесно – сигурно ће се десити― (V=15), са изра-
жено нелинеарним порастом. Када би свака чек-листа имала тачно осам посма-

трања, било би лако приписати вероватноћу на основу броја „Опасних― одговора. 

Шта радити ако број битних посматрања у табели није тачно осам?  
У модификацији ПИЛЗ методе развијеној у Високој Техничкој Школи 

струковних студија за потребе процене ризика објеката, етажа и просторија [9], 

осам нивоа вероватноће настанка нежељеног догађаја из ПИЛЗ методе замењује 

се дискретном једначином:  
7,2

46,16
N

n
V      (1) 

где је n број негативних (опасних) оцена, а N укупан број битних (опасних и 

безбедних) посматрања стања заштите на радном месту или у радној околини. 
Вредности које се добијају приказане су у табели 7. 

Табела 7: Вредности вероватноће настанка нежељеног догађаја према јед. (1) 

 Број негативних (опасних) оцена n 

Број посма-

трања N 
1 2 3 4 5 6 7 

4 0,39 2,53 7,57 16,46    

5 0,213 1,387 4,14 9,01 16,46   

6 0,130 0,848 2,53 5,51 10,06 16,46  

7 0,086 0,559 1,67 3,63 6,64 10,86 16,46 
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8 0,060 0,390 1,165 2,53 4,63 7,57 11,48 

9 0,0436 0,284 0,848 1,84 3,37 5,51 8,35 

10 0,0328 0,213 0,638 1,387 2,53 4,14 6,28 

11 0,0254 0,165 0,493 1,072 1,96 3,20 4,86 

12 0,0201 0,130 0,390 0,848 1,548 2,53 3,84 

13 0,0162 0,105 0,314 0,683 1,247 2,04 3,09 

14 0,0132 0,086 0,257 0,559 1,021 1,67 2,53 

15 0,011 0,071 0,213 0,464 0,848 1,387 2,103 

16 0,0093 0,060 0,179 0,390 0,712 1,165 1,766 

 

Предлажемо да се овакав приступ користи и за одређивање вероватноће 
настанка нежељеног догађаја на основу чек-листи. Коефицијент 16,46 се може 
повећати или смањити тако да се максимална вредност вероватноће из једначине 
(1) усклади са препорученом максималном вредношћу примењене методе.  

Треба напоменути да овај приступ није погодан ако чек-листа има 4 или 
мање битних питања/посматрања, као и да резултати неће бити врло прецизни 
ако има 5 или 6 битних питања. Повећањем броја битних посматрања побољшава 
се резолуција добијених резултата и метода постаје све прецизнија.  

4. ЗАКЉУЧАК  

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у 
радној околини је врло важан почетни корак процеса процене ризика. Опасности 
и штетности које се не идентификују неће моћи бити контролисане, чиме се 
може довести у питање валидност како наредних корака, тако и целог процеса 
процене ризика.  

У раду су разрађене постојеће и предложене нове чек-листе за препо-
знавање и утврђивање механичких опасности на радном месту, као допринос 

свеобухватнијој идентификацији механичких опасности. Показана је употребљи-

вост и наглашена су ограничења при примени нумеричке методе за одређивање 
вероватноће настанка нежељеног догађаја, на основу предложених чек-листа.  
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БЕЗБЕДНОСТ  
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РЕЗИМЕ 
Од укупног продуктивног времена у индустрији, на реализацију претоварно- транс-

портних процеса отпада читавих 50%. Ови процеси носе веома велики степен ризика јер се 

током њиховог обављања могу десити различите врсте незгода чије су последице повреде 

радника, настанак материјалних штета и угрожавање окружења. Број повреда на раду у овој 

области креће се око 30% од укупног броја повреда у привреди.  

У раду се покушава указати на неопходност порасти свести о значају безбедности 

радних процеса уопште и посебно безбедног обављања претоварно-транспортних операција. 

Такође се истиче значај изучавања могућих узрока настанка и последица незгода и то 
проучавањем како реализације самих радних процеса тако и психологије радника. 

Кључне речи: безбедност, претовар, транспорт. 

SAFETY IN RELOAD – TRANSPORT PROCESSES 

ABSTRACT 
The realization of the reload - transport processes takes at least 50% of the total productive 

time in the industry. These processes have a very high risk level because of the different kinds of 

accidents that can happen during their realization, and the consequences include the injuries of 

workers, the occurrence of material damage and the endangering of the environment. The number of 

injuries in this area is around 30% of the total number of injuries in the economy. 

The paper tries to point out the necessity to increase the awareness of the importance of the 

safety in work processes in general and, especially, the safe realization of the reload -transport 

operations. It also emphasizes the importance of the study of the possible causes of occurrence and 

the consequences of the accidents through the analysis of the work processes realization and the 

psychology of workers, as well.  

Keywords: safety, reloading, transport. 

1. УВОД  

Глобализација тржишта подразумева и глобалне токове роба тако да су у 

готово сваком производу на тржишту уграђене компоненте које су прешле 

хиљаде километара пре коначне монтаже тј. уградње у финални производ.  
На свом путу у току транспорта, од места производње до места потрош-

ње, производи тј. роба морају се неминовно и претоварати. 

Претовар и транспорт уопште, су сложене и веома важне привредне де-
латности и не могу се изоловано посматрати због узајамног дејства и повезано-

сти. Може се рећи да претоварне операције представљају међуфазу између спо-

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Александра Медведева 20, Ниш, Србија 
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љашњег и унутрашњег транспорта. Ефикасност транспортног процеса у ди-
ректној је зависности од ефикасности реализације претоварних процеса јер због 

задржавања на претоварним операцијама, престаје и транспортна активност и то 

су изгубљени капацитети за превоз. 
Данашњи ниво технологије у претоварно-транспортним операцијама у 

просеку је знатно испод нивоа производних процеса, а то заостајање је последица 
фаворизовања производног процеса као главног. Средином прошлог века про-
дуктивност у производним процесима је десет пута брже расла него у претоварно-
транспортним процесима. Ово заостајање је данас постало неиздрживо јер је због 
техничке неусаглашености угрожена реализација читавог процеса репродукције. 

Од укупног продуктивног времена у индустрији на реализацију транспорт-
но-претоварно-складишних процеса отпада у просеку око 50% (ово учешће варира 
у зависности од врсте производње па је на пример у хемијској индустрији оно 19%, 
а у пољопривреди 70%). У земљама ЕУ последњих година просечни раст делат-
ности транпорта и претовара премашује раст бруто домаћег производа тих земаља, 
а само у европским лукама се годишње претовари скоро 2 милијарде тона терета. 
Данас је потпуно јасно да се у интензивнијим проучавањима ових процеса објек-
тивно крију и највеће рационализационе резерве у процесу репродукције. 

Приликом изучавања претоварно-транспортних процеса као једна од ос-

новних особина издваја се безбедност обављања самих процеса (битне особине 

су и трошкови и техно-експлоатационе карактеристике средстава рада).  
Безбедност и здравље на раду према Закону о безбедности и здрављу на 

раду подразумева обезбеђивање таквих услова на раду којима се у највећој могу-

ћој мери смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са 

радом и који претежно стварају услове за пуно физичко, психичко и социјално 
благостање запослених. 

Претоварно-транспортни процеси носе веома велики степен ризика јер се 
током њиховог обављања могу десити различите врсте незгода чије су последице 
повреде радника, настанак материјалних штета и угрожавање окружења. Незва-
нични подаци казују да је број повреда на раду у овој области изузетно велики и 
креће се око 30% од укупног броја повреда у привреди.  

2. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕРСТВО  

И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 

Све већи значај који се даје безбедности реализације претоварно-транспорт-
них операција резултат је чињенице да ови процеси носе велики степен ризика како 
у погледу повреда радника тако и у односу на настанак материјалне штете. 

Забрињавајуће делују подаци да се годишње у свету деси око 250 мили-
она незгода на раду и да су трошкови губитака (надокнаде, прекиди производње, 
изгубљени радни дани итд.) достижу 4% светског бруто производа. С обзиром да 
се готово трећина незгода на раду доживљава у области транспортно-претовар-
но-складишних операција потпуно је јасно да је безбедност ових радних процеса 
угрожена, са израженим ризиком настанка акцидента. Анализе неких америчких 
компанија које се баве извођењем транспорта и претовара показују да годишњи 
трошкови незгода на само једном претоварном месту износе око 200$ и то при 
релативно малим просечним обимима рада. Невероватно делује податак да се на 
неким ризичнијим радним местима дешавало да на 100 запослених који раде 
пуно радно време буде 9 повређених. 
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Треба истаћи да безбедност радних процеса не обухвата само безбедност ра-
да већ и безбедност радне средине. Другим речима, поред активности које се спро-
воде у циљу заштите људства од настанка повреда у току рада, неопходно је за-
штити и радну средину од различитих врста загађивача или буке који могу угрозити 
психофизичко стање запосленог људства или смањити њихову радну способност. 

Безбедност, како рада тако и радне средине, остварује се превентивом - 
скупом мера усмерених ка спречавању настанка штетних догађаја тј. Смањењу 
могућности да до несрећног случаја дође. У спровођењу превентиве користи се 
савремена научна дисциплина превентивно инжењерство у којој се, коришћењем 
различитих поступака и метода, а полазећи од достигнућа више научних области, 
ризик мери, утврђује заштита и њен утицај на ризик, те надзире спровођење 
мера. Ови поступци спречавања губитака називају се управљање ризицима, а 
циљ им је како препознавање, анализа и процена ризика тако и поступање са 
ризиком и контрола ризика. Препознавање ризика или опасности је посебно 
отежано у сложеним системима какви су претоварно-транспортни. Неки ризици 
су очигледни, а неки прикривени због чега се често превиде. Постоје различите 
технике за препознавање ризика као што су проучавање извештаја о насталим 
штетама, прегледи објеката, опреме, уређаја, система заштите, израда нацрта 
производних токова у предузећу итд. Према одредбама члана 7. Правилника о 
начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, 
препознавање и утврђивање фактора ризика (опасности и штетности) на радном 
месту и у радној околини врши се на основу података који се прикупљају из 
документације којом располаже послодавац, посматрањем и праћењем процесе 
рада на радном месту, прибављања потребних информација од запослених и 
информација из других извора. 

Ризици се затим анализирају и утврђује њихов обим. У анализи се разматра 
велики број фактора почев од технологије реализације радних процеса па све до 
психологије запослених радника (можда би по значају редослед ових фактора 
требало заменити). Тек након тога бирају се методи за поступање са ризиком и 
контролу ризика. Овде велику улогу играју правила која се постављају и која се 
строго морају поштовати, а која имају за циљ да се врши непосредни надзор над 
ризиком или потпуним избегавањем или смањењем ризика. 

У процени ризика своје место заузимају и осигуравајуће компаније које 
сарађују са заинтересованим фирмама, развијајући програме превентивног 

деловања и методе мерења и процене ризика. У оквиру тога развијају се 

програми превентивног инжењерства, заштите на раду и индустријске медицине, 
делујући на тај начин на смањење броја повреда и материјалне штете. Једна од 

водећих осигуравајућих компанија код нас Дунав осигурање има посебан сектор 

за превентивни инжењеринг, преглед и контролу ризика.  

3. ЗАШТИТА ПРИ ПРЕТОВАРУ  

(УТОВАРУ-ИСТОВАРУ) ТЕРЕТА  

Незванични подаци казују да се највећи број смртних - фаталних повреда 

догађа у грађевинарству, пољопривреди и шумарству, док се највећи број 
повреда дешава у индустрији (дрвнопрерађивачка, хемијска, текстилна, метало 

прерађивачка, итд.). Саставни део свих ових делатности јесу операције 

претовара, складиштења и транспорта и велики број повреда и материјалних 
штета дешава се управо за време обављања ових операција.  
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Најчешћи извори повреда су: небезбедни услови радне околине, не-
безбедна опрема за рад, небезбедна средства за транспорт и наравно врло често 
људски фактор. 

Као што је раније наглашено треба превентивно деловати тј. препознати 
проблем и деловати тако да не дође до повреда и штета. У том правцу треба да 
постоји одговарајући закон и пратећи правилници. Код нас је основа Закон о 
безбедности и здрављу на раду. 

Интересантно је да у листи правилника, који тренутно постоје, нема 
Правилника о заштити на раду при утовару и истовару терета (Хрватска на пример 

такав правилник има). У процедури је Правилник о ручном преношењу терета и он 

би требало да буде усвојен до краја 2009. године. Од раније постоје неки правил-
ници који мало одређеније формулишу неке операције претовара као што су Пра-

вилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару 

терета из таквих возила или Правилник о хигијенско-техничким заштитним мера-
ма при лучко-транспортном раду и они ће се примењивати све до доношења нових 

прописа о општим и посебним мерама безбедности и здравља на раду. 

Правила заштите на раду дужне су примењивати не само организације које 

обављају послове претовара већ и организације које пројектују, изграђују или 
реконструишу инвестиционе објекте у којима се обављају послови претовара, скла-

диштења или унутрашњег транспорта. 

На темељу утврђених врста и опсега опасности, организација је дужна 
извршити оспособљавање радника за рад на сигуран начин при претовару и 

премештају појединих врста терета и утврдити заштитна средства за раднике. 

С обзиром на врсте претовара (ручни, механизовани, аутоматски) потпу-

но је јасно да је ризик од настајања повреда највећи при ручном (мануелном) 
претовару док је могућност настајања повреда драстично мања при механизова-

ном и нарочито аутоматском претовару и може се рећи да ризик настајања повре-

да стоји у обрнутој сразмери са степеном аутоматизма процеса и техничким ка-
рактеристикама претоварних средстава. Тако, на пример, при потпуној аутомати-

зацији претовара (без директног људског учешћа) до грешака долази веома 

ретко, а и када до акцидента и дође последице су само материјална штета без по-
вреда радника. Таква средства претовара су аутоматска вођена возила (automated 

guided vehicle-AVG) која осим повећања ефикасности доприносе и повећању без-

бедностi претовара. Може се рећи да је будућност претоварних процеса управо у 

овим средствима без обзира на тренутно високу цену. 

    

Слика 1: Аутоматски вођена возила 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

158 

Колико је важно да не дође до несрећа на раду најбоље се види при пре-
товару у највећим светским лукама као што су Ротердам, Хонг Конг или Сингапур 

Наиме просечни претовар у овим лукама дошао је до цифре од 60 хиљада 
контејнера дневно (20 милиона годишње). Свака, па и најмања, незгода овде би 

буквално блокирала даљи рад и изазвала ненадокнадиве губитке. То казује да на 

оваквим местима ризик треба сводити на нулу.  

  

Слика 2: Претоварне луке у Сингапуру и Хонг Конгу 

С обзиром да је претоварно-транспортна механизација изузетно широк по-
јам и да је чини велики број уређаја и машина (машине прекидног и машине непре-
кидног рада) у раду ће се дати само неколико смерница или савета при раду са 
средствима која су најчешћа или при раду носе највећи ризик да до несреће дође.  

На листи машина и уређаја са повећаним опасностима налазе се дизалице 
свих врста носивости преко 10 kN, виљушкари носивости преко 2 kN, лифтови 
преко 2k N, подизне платформе преко 3 m висине, самостални механизирани 
транспортери за пренос чврстог и растреситог терета итд.  

Најчешћи број несрећа при претовару дешава се при раду са дизалицама с 
обзиром да је то највише коришћено средство масовног претовара. Ову тврдњу 
поткрепљује податак да само грађевинских дизалица има 125 хиљада у свету 
показује, а осталих типова још неколико стотина хиљада. 

Када су у питању дизалице-кранови терет мора бити захваћен захватним 
средством на начин да не може доћи до испадања или расипања терета, при чему 
је овлашћени радник у организацији дужан да, на основу прописане технологије 
рада, зависно о врсти терета, пропише начин захватања и преношења терета.. 
Преношење терета може се вршити само ако је терет, окачен на дизалици, заузео 
правилан положај и ако се не њише, при чему радници који раде на утовару и 
истовару терета дизалицом морају напустити манипулативни простор дизалице 
чим се терет одвоји од подлоге на којој је стајао. 

  

Слика 3: Пад дизалице при изградњи Арене у Загребу 
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Пробно испитивање дизалице врши се пре пуштања дизалице у рад као и 
након тежег оштећења и након веће реконструкције. Тада се прегледава стање ди-

залице, прегледа и испитивања при раду, статичког и динамичког пробног опте-

рећења, проверавања стабилности дизалице као и прегледа и испитивања електри-
чних уређаја. Прегледи дизалица могу се вршити дневно, недељно, месечно или 

годишње, а генерални преглед је сваке треће године. 

Податак који је дао Still Srbija о невероватних 15 хиљада несрећа са виљуш-
карима годишње, показује да су ова претоварна средства у врху листе потенцијалних 

опасности. Према званичним подацима датим од стране Industrial truck association у 

САД је у функцији 855.900 виљушкара. Сваке године се при раду са виљушкарима у 

САД деси 85 смртних случајева, 34.900 озбиљних незгода и 61.800 мањих незгода у 
којима бива повређено близу 20 хиљада радника. То значи да је око 11% свих ви-

љушкара учествовало у мањим или већим незгодама. С обзиром да је радни век ви-

љушкара око 8 година испада да 90% свих виљушкара бива током свог радног века 
укључено у неку врсту несреће при раду. Интересантан је податак да половина тих 

незгода представља уствари превртање самих виљушакара што је углавном 

последица грешака самим возача виљушкара. Зато је сама организација која се бави 

претоваром дужна израдити посебан програм за оспособљавање возача виљушкара 
на темељу утврђених врста и опсега опасности, а може и те послове препустити 

организацијама које те послове обављају.  

   

Слика 4: Претовар виљушкариmа 

Транспортери, као и сви механички или електрични уређаји, такође могу 

бити опасни по руковаоце или било кога другог ко се нађе у близини. Сваке го-

дине радници се повређују или гину због несрећа на транспортерима. Зато посто-

ји неколико правила којих се радници морају придржавати, а то су: слободни 
простор од 1 m са сваке стране, обавезна заштита од повратног кретања, као и за-

брањено чишћење и поправак делова у покрету.  

Као што је раније наведено безбедност ових процеса поред безбедности 

рада подразумева и безбедност радне средине. Утицај претоварних процеса на 
еко-систем најчешће се изражава степеном загађења околине било преко аеро-

загађења (издувни гасови транспортних и манипулативних возила или прашина 

при транспорту расутих роба тракастим транспортерима) или преко нивоа буке.  

У раду није дат посебан осврт на безбедност при транспорту опасних 

материјала јер је тај сегмент безбедности изузетно сложен и он ће, надамо се, 

бити тема неког наредног рада. 
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4.  ЗАКЉУЧАК  

Приликом проучавања претоварно-транспортне механизације приступ је, 
по правилу, усмерен само на техничку страну тих машина и уређаја. Без обзира 
на наглашавање значаја, мали број аутора бавио и проучавањем саме безбедности 
извођења претоварно-транспортних процеса тј. проблема који се тада јављају (го-
тово да не постоји рад или истраживање које се односи на безбедност тих уређаја 
односно на безбедност самих процеса) без обзира што је потпуно јасно да се 
приликом пројектовања како саме технике тако и самих процеса сигурно о без-
бедности водило доста рачуна.  

Зато овај рад представља покушај да се, на прихватљив начин, осветли сло-
жени проблем и укаже на потребу његовог постепеног и систематског решавања и 
да се пажња стручњака из ове области усмери и на другу страну зато што је јасно 
да је сигурност ових процеса саставни, ако не и њихов најважнији део.  

На крају рада, али по значају на првом месту стоји питање: Шта вреди 
најновија и најсавременија техника ако се њоме не рукује оптимално? Само онај 
који перфектно савлада своју радну машину може да ради ефикасно и сигурно. 

Пажљив руководилац и руковаоц, представљају најбоље осигурање против 
повреда и несрећа. Већина несрећа, без обзира где се појаве, представљају нечији 
пропуст. Према томе, већина несрећа може се избећи уочавањем опасности и 
предузимањем корака да се ове избегну. Правовремен увид у проблематику и 
праћење правила и упозорења даје већу сигурност и поузданост у раду.  
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РЕЗИМЕ  

Производња, транспорт и дистрибуција воде би били незамисливи без примене хло-
ра (или неког једињења хлора). У објектима водовода се, поред дозирања разних других хе-

микалија за припрему воде, у њу додаје и хлор као једaн од уобичајених дезинфекционих 

средстава. Међутим, хлор као елемент је отрован и јак оксиданс. 

Најбољи начин спречавања несрећа при раду са хлорним уређајима је стручно уса-

вршавање кадрова у руковању истима као и упознавање са опасностима. Контрола објекта у 

којима се држи хлор мора бити стална. У просторије хлоринатора морају се поставити мерачи 

гасног хлора који ће стално мерити концентрацију у складишту или хлоринатору. У прилог 

потврди овако специфичног високо ризичног агeнса због могућности изазивања низа акци-

дeнтних ситуација у раду ће бити приказан пример процeне ризика на радном месту оператер 

диспечер у хлорној станици водоводa са детељним описом опасности и штетности као и мера 

за делимично или потпуно елиминисање ризика.  

Кључне речи: Хлор, ризик, дезинфекција воде 

RISK IN CHLORINE DISINFECTION OF DRINKING  
AND SWIMMING POOL WATER 

ABSTRACT  

Production, transportation and distribution of water could not be imagined without the 
implementation of chlorine (or some of its compounds). In the water department facilities chlorine is 

added as one of common disinfecting means along with dosing of various other chemicals used in 

water preparation. However, the element chlorine is toxic, and a very strong oxidant. 

The best way of preventing accidents in working with chlorine devices is the training of 

staff in operating the equipment, and introducing them to hazards. The control of structures used to 

store chlorine must be permanent. Chlorine gas gauges must be installed in the chlorinator premises 

to constantly measure the concentration in the storage facility or chlorinator. Since this specific high-

risk agent can cause a series of emergency situations, the paper presents an example of the workplace 

risk assessment regarding the operator dispatcher in the chlorine station of the drinking water 

treatment plant with a detailed description of hazards and harms, and measures for partial or total risk 

elimination.  

Key words: chlorine, risk, water disinfection 

1. УВОД  

Вода за пиће по својим карактеристикама не сме бити штетна по здравље 

човека. Она мора да поседује добре органолептичке особине (температура, боја, 
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2 Спортски и пословни центар Војводина,Нови Сад 
3 Вртић младост, Бачка Паланка 
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мирис, мутноћа, укус) и да је погодна за припрему хране и друге животне и при-
вредне активности где се тражи висок квалитет воде. 

Сирова вода тј. вода која се преко водозахватних објеката узима за по-

требе водоснабдевања никад није апсолутно чиста. Она увек садржи мање или 
више различитих материја у раствореном или суспенованом стању, а које су уне-

сене из околине кроз коју пролази. 

Најбитнији аспект квалитета воде за пиће је свакако микробиолошки 
аспект. Хемију и технологију дезинфекције воде су последњих година обележили 

примена нових дезинфекционих средстава, боље разумевање механизама њихо-

вог деловања и ефеката на здравље који могу потицати или од самих дезинфек-

ционих средстава, или од споредних производа дезинфекције. Због тога је 
посебна пажња посвећена поступцима дезинфекције воде са свим позитивним и 

негативним ефектима које они имају на квалитет воде за пиће.  

Хлорисање је једноставан, јефтин и довољно ефикасан поступак дезин-
фекције, а резидуални хлор штити воду од реинфекције у мрежи. Међутим, хлор 

као елемент је отрован и јак оксиданс. Дозвољена концентрација за осмочасовно 

радно време сме да износи до 3 mg/m
3
. У случајевима када дође до акцидентних 

ситуација концентрација може да пређе веома брзо и опасну границу од 3 mg/m
3
 

те може изазвати тешка оштећења дисајних путева и слузница, па ако траје и 

дуже изазива смрт. 

2. ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДЕ ХЛОРОМ  

4.1. Хлор 

Хлор је гас жуто зелене боје, оштрог мириса који надражује слузнице, 
очи, нос и грло, а при удисању већих количина, услед парализе центра за дисање 

у мозгу, може нагло наступити смрт. 

Хлор има широку лепезу коришћења у индустрији од којих се може поде-

лити у две основне групе:  
I Операције третирања хлором:  

 бељење целулозе, папира, текстила и других влакана, 

 дезинфекција воде и друге санитарне сврхе. 

II Примена хлора у добијању различитих типова производа:  

 у којима учествује у хемијском саставу финалног производа (плас-

тичне масе, растварачи за масти и уља, хлориди метала и друго) 

 у којима не учествује у хемијском саставу финалног производа (за 

добијање боја, хрома, глицерина, фармацеутских сировина и друго).  

4.2. Хлорисање воде 
Производња, транспорт и дистрибуција воде би били незамисливи без при-

мене хлора (или неког једињења хлора). У објектима водовода се поред дозирања 

разних других хемикалија за припрему воде у њу додаје и хлор као један од уоби-

чајених дезинфекционих средстава. Додавање хлора може бити у облику гаса (Cl2) 
или у облику течности када се дозирају нека од једињења хлора. По додавању хлора, 

један део се утроши на иницијалну дезинфекцију воде у водоводу, а други део 

преостане у води која се дистрибуира потрошачима. Ова преостала количина (уоби-

чајено се назива «резидуал»), се контролише и одржава на задатом нивоу, обично од 
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0,2 до 0,5 mg/l хлора. Захваљујући резидуалном хлору, вода остаје дезинфикована 
при дистрибуцији, спречавајући појаву микроорганизама и вируса, услед чијег при-

суства би дошло до ширења разних заразних болести. 

Контрола резидуала се врши повременим узимањем узорка воде и мере-
њем помоћу хемијских метода - компаратором хлора, или помоћу уређаја за кон-

тинуирано мерење-анализатора резидуалног хлора. На основу резултата мерења, 

вентил за дозирање хлора се ручно подешава тако да резидуал не пређе горњу 
или доњу дозвољену границу.  

4.3. Хемизам хлорисања 
При увођењу хлора у воду он се раствара, образујући HOCl – хипохлорит 

и сону (хлороводоничну) киселину:  

Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl  

У киселој средини равнотежа ове реакције окренута је улево, и води је 
присутан атомарни (слободни) хлор. При вредностима pH>4 слободни хлор из 

воде практично нестаје. 

Испитивања су показала да се бактерицидност (антибактериолошко деј-

ство) хлора у води смањује са повећањем pH вредности воде. Време, неопходно 
за смањење количина живих бактерија Е.coli у води на 99% при дози слободног 

хлора од 0,1 mg/l, расте од 6 до 180 минута при промени величине pH од 6 до 11, 

тј. тридесет пута. Због тога је дезинфекцију воде хлором пожељно вршити при, 
по могућству, што мањим вредностима pH, увођењем у воду креча или других 

реагенаса базног карактера. Хлор везан у хлорамине, назива се везани хлор. 

Количина слободног хлора Cl2, HOCl, OCl‾ и хлора везаног у хлорамине назива се 

активни хлор. 

3. БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАДУ СА ХЛОРОМ 

4.1. Сигурносне мере при складиштење хлора 

Хлор се искључиво складишти у течном стању, у резервоарима конструи-
саним специјално за ту сврху. Резервоари могу бити различитих запремина, али 
сви морају задовољавати следеће услове:  

 посуде (резервоари) морају бити од челика, бешавне или заварене, 
 сви заварени спојеви морају се испитати, 
 посуде морају бити премазане зеленом бојом, 
 свака посуда мора да носи натпис са следећим подацима:  

- назив и врста производа,  
- назив и место произвођача,  
- бруто и нето маса јединице паковања,  
- највећи радни притисак,  
- регистарски број итд. 

Свака боца је опремљена вентилом за хлор који је стандардизован и израђен 
од специјалне бронзе. Да би се спречило оштећење вентила при транспорту, све боце 
морају да имају заштитне капе. 

У амбалажу за течни хлор дозвољено је пуњење само прописане количине, 
или мање од прописане, при чему се за сваки килограм течног хлора мора предви-
дети 0,8 литара волумена посуде. Стандардне боце су од 50, 75, 100, 120, 150, 200 
килограма и др.  
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При манипулацији са боцама за хлор обавезно се придржава следећег:  
- заштитна капа вентила мора увек да буде на свом месту, осим када се 

боца пуни и празни, 

- приликом транспорта, боце се не смеју бацати, ударати, котрљати, 

већ се учвршћују на специјалним постољима, 
- челичне боце са гасним хлором смеју се транспортовати само са при-

тегнутим заштитним капама, 

- боце не смеју бити изложене сунчевој светлости или неком другом 
извору топлоте, 

- боце за хлор не смеју бити транспортоване са боцама за друге гасове. 

За транспорт и складиштење веће количине хлора користе се контејнери 

за хлор капацитета и до 1000 кг течног хлора. Контејнери су израђени од челич-
ног лима у облику ваљка и опремљена обручима за котрљање. На контејнерима 

се налази вентил за хлор са заштитном капом. При манипулацији важе исти 

услови као и при манипулацији са боцама. 

4.2. Сигурносне мере у магацину хлора 

Челичне боце и контејнери са хлором, као и дозирни уређај морају бити 
смештени у посебној просторији (хлорна станица) са вентилацијом. При пројек-

товању складишта хлора треба обратити пажњу на следеће:  
- да са спољне стране хлорне станице постоји орман са заштитном мас-

ком,  
- да се врата отварају према споља,  
- да се вентилационим системом обезбеди свеж ваздух за нормалан рад.  
Промена ваздуха у просторији треба да се одвије за максимум 4 минута, 

при чему ваздух пролази кроз скрубер, кроз који у случају истицања хлора не-
утралише исти и враћа у просторију чист ваздух. 

- боце морају бити осигуране од пада, челичним заштитним ланцима, 
- у згради складишта не сме се наћи никакав запаљиви материјал, 
- кров складишта се пројектује и изводи од ватроотпорног материјала, 
- сви електрични прекидачи смештају се ван просторија у којима се скла-

дишти хлор, 
- пре уласка у хлорну станицу потребно је укључити вентилатор, 
- приступ у хлорну станицу дозвољен је само особи која рукује хлори-

натором.  

4.3. Мере сигурности у случају избијања хлора 

Мере сигурности у случају појаве пожара 

У случају појаве пожара у објекту или близини где се користи хлор, при-
ступа се уклањању свих пуних посуда са хлором из зона опасности од пожара. 

Уколико се у извлачењу није успело, из било ког разлога, тада је потребно из 

најближих хидраната вршити хлађење посуда и када се укаже прилика извршити 

уклањање посуда из зоне опасности. 
У зонама опасности смеју да се налазе радници који су обучени за си-

гуран рад са хлором и који поседују потребну заштитну опрему. Гашење пожара 

у близини хлор посуда се мора радити са заштитном опремом за дисајне путеве 
(изолациони апарати). 
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Поступак у случају удеса и његово отклањање 
Појава избијања хлора може бити вишеструка. Може доћи до механичких 

оштећења самих посуда (боца и контејнера) и то најчешће људском непажњом и 

нестручним руковањем. Како се хлор натемператури од 20 ˚C не раствара у води 
потпуно, а како и потпомаже сагоревању челика, место где је дошло до изливања 

хлора не сме се заливати водом, јер долази до сагоревања материјала од кога је 

боца или контејнер направљен веома брзо. 
Место проналажења избијања хлора из посуда је веома тешко јер се хлор 

меша са ваздухом и цео крај се осећа на хлор, а инструменти га региструју те је 

потребно са заштитном опремом и ручним детектором прићи посуди и где се 

покаже највећа концентрација обележити као место избијања. Удесне ситуације у 
транспорту хлора (у друмском саобраћају), на цевоводу као и на вентилу хлор 

боца и контејнера захтевају такође брзу и планску акцију. 

4. ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ - 

ОПЕРАТЕР У ХЛОРНОЈ СТАНИЦИ 

У наредном тексту биће дат приказ процене ризика на радном месту 

оператера у хлорној станици са предлогом мера које се спроводе у циљу сма-

њења ризика. За квантитативну процену ризика коришћена је Пилц метода. 

4.1. Oпис технолошког процеса рада:  
Боце за привремено складиштење и транспорт хлора који служи за дезин-

фекцију воде су посуде израђене од челика, максималне висине до 1,85 m и преч-

ника од Ø40 cm где се на врху налази вентил (за пуњење и пражњење). Капа-

цитети боца су од 45 kg хлора нето до 150 kg хлора нето. Све боце су урађене да 

издржавају пробни притисак од 22 bar, а радни притисак од макс. 15 bar. 
Превоз боца од места производње до потрошача мора бити у складу са 

Законом о превозу опасне материје СФРЈ (Сл.лист СФРЈ 27/90 и 45/90) као и 
Уредбе Владе Републике Србије (Сл. гласник РС број 53/02). Возило за превоз 
боца мора бити урађено на основу поменутих законских происа и да поседује 
ADR листу о прегледу возила, за класу 2, те да је опремљено опремом у складу 
са законом и да је прописно обележено таблом за превоз опасне материје класе 2. 
Радник диспечер-оператер преузима боце са хлором горе наведених димензија и 
које се довозе до места складиштења - у магацин хлора - возилом које поседује 
ADR листу. Боце са хлором се преузимају, постављају вертикално и обезбеђују 
ланцима или лименим оквирима.  

Посуде се складиште у за то специјално изграђена складишта која су 
урађена тако да имају могућност неутрализације хлора у случају акцидента као и 
код саме припреме истог.За нутрализацију с користи уређај или припремљена 
када са натријум карбонатом  

Контрола објекта у којима се држи хлор мора бити стална. У просторије 
хлоринатора су постављени мерачи гасног хлора који стално мере концентрацију 
у складишту или хлоринатору са јављачем. Радник диспечер-оператер прати си-
туацију на командном пулту 24 часа дневно. У случајевима кад дође до акци-
дентне ситуације (хаварије) на цевоводу који води од боце ка потрошачу, тада се 
приступа затварању вентила на боцама.. Радови се изводе уз помоћ заштитне оп-
реме и не сме радити један радник већ двојица, од којих један ради на отклањању 
акцидентне ситуације док други изван зоне опасности чека да му прискочи у 
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помоћ. Кад је вентил затворен приступа се скидању цевовода и замени истог. Код 
замене цевовода врши се замена и заптивки које су биле постављене. Опремом 
рукује само радник диспечер-оператер које има одговарајућу квалификацију.  

Пролази за комуникацију и транспорт су тако распоређени да је радници-
ма омогућено несметано кретање и потпуна безбедност. Све пумпе и посуде по-

стављене су тако да око њих има довољно радног простора који омогућава лако и 

несметано прилажење опреми.  
Замену боце са хлором врши радник диспечер-оператер: при мењању бо-

ца са хлором обавезно носи заштитну маску, затвара вентил на боци и чека да 

куглица и црвена заставица падну на нулу, прекида рад инјектора затварањем 
погонске воде или искључивањем бустер пумпе, одврће притезну матицу, мења 

дихтунг од клингерита, а вентил на новој боци чисти од нечистоћа и наслага 

клингерита. Вакуумски регулатор монтира на прикључну цев на новој боци 

стегнувши матицу тако да се не оштети ни дихтунг ни матица, отвара вентил и 
одмах затвара. У случају да вентил на боци није могуће нормално отворити, рад-

ник га греје врелом водом, никако отвореним пламеном. Вентил обавија са крпом 

оквашеном врелом водом и чека 1-2 минута и одврће вентил, те уколико је све у 
реду отвара боцу и наставља рад. У току текућег рада уређаја хлорне станице по-

требно је сервисирати уређај сваких 3-6 месеци од овлашћеног сервиса у завис-

ности од потрошње хлора. Сервис се ради редовно као превентива. Радник дис-

печер-оператер обавештава надлежну службу за сервис уређаја у хлорној стани-
ци. Приступ у хлорну станицу дозвољен је само стручном особљу (овлашћеном 

лицу) раднику диспечеру-оператеру. Радник диспечер-оператер одржава хигије-

ну простора магацина хлора 

Табела 1: Идентификација опасности за диспечер-оператера 

 (радника на одржавању хлорне станице) 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

Ш
и

ф
р
а
 о

п
а
сн

о
ст

и
 

Опасности 

и штетности 

ОПИСНА АНАЛИЗА  

ИЗЛОЖЕНОСТ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 

Вероватноћ

а догађаја  

Фреквенција 

излагања - 

учестаност  

Последице Ризик 

1 04 

Механичке опасности 

које се јављају 

коришћењем опреме 

за рад 

Коришћење опасних 
средстава за рад, која 

могу произвести 
експлозије или пожар.  

Услед неисправне инсталације (неисправног вентила, 
црева, прикључка), високе температуре, излагања сунчевој 
светлости, извора пламена, људске непажње могуће је да 
дође до избијања пожара. Целокупна технолошка опрема 

редовно се сервисира и има заштитне уређаје уграђене у 
фабрикама које су је испоручили, тако да стручно и прави-
лно руковање њима не представља опасност од избијања 
пожара. 
Замена боца се врши месечно, може десити да услед људ-
ске непажње и нестручног складиштења дође допојаве по-
жара потпомогнутог цурењем хлора при којој радник мо-
же да задобије последице од опекотина, гушења, тровања 

па до смрти. 
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2 10 

Опасности које се 

појављују у вези са 

карактеристикама 

радног места 

Могућност клизања 
или спотицања (мокре 
или клизаве површине) 

Услед кретања и одржавања хигијене магацина хлора 
може доћи до оклизнућа и спотицања са истог нивоа услед 
мокре и клизаве керамичке површине, врло ретко-ипак 
могуће. Последице оваквих догађаја су огреботине, мо-
дрице, уганућа до лома костију. 

3 21 

Штетности које 

настају или се 

појављују у процесу 

рада 

Хемијске штетности, 
прашина и димови 

Могући су случајеви истицања хлора: прскање цевовода 
на месту ињектирања, прелом цевовода за довод хлора, 
слабо заптивање у делу под притиском,цурење хлора из 
контејнера или боце, оштећење тела боце, данца или тела 
боце,квар на вентилу  

Удисање гасног хлора у већој концентрацији може да 
изазове тренутну смрт услед токсихемије. Код дужих из-

лагања хлору у гасној фази долази и до појаве «хлорних 
акни» које су у виду чворића на кожи, који су знак да је 
цео организам затворен. Код лаког тровања, радник пока-
зује симптоме у виду отежаног дисања, појава кашља и 
очи сузе. Симптоми акутног тровања су гушење, јак ка-
шаљ, пецкање у очима и носу, а у устима почиње да се лу-
чи већа количина пљувачке, бол у грудима, а појављује се 
осећај муке у желуцу и осећа главобољу.Тешка тровања 

код радника изазива симптоме гушења, појава крвавог ис-
пљувка, радник добија модру боју коже, а појављује се и 
вода у плућима. Овакво тровање даје слику општег тешког 
стања радника које се нажалост често брзо завршава 
смрћу. 

4 28 

Штетности које 

настају коришћењем 

опасних материја у 

производњи, 

транспорту, 

паковању, 

складиштењу или 

уништавању 

Moже доћи до истицање хлора из посуде у транспорту, 

услед оштећења посуда због неправилног постављања у 
товарни део камиона, или при неправилном складиштењу 
у магацин хлора. У магацину је складиштено 6 боца (150 
кг), а набавка се врши 4 пута годишње, те се може десити 
да дође до такве ситуације при којој радник може да 
задобије опекотине, оштећења центра за дисање, гушење, 
јак кашаљ, пецкање у очима и носу.  

5 30 

Штетности које 

проистичу из 

психичких или психо-

физиолошких  

Приликом преношења превожења боца до одговарајућег 
места у простору магацина хлора.  
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Табела 2: Прва процена ризика и препоручене мере  

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА 

РИЗИКА 
ЦИЉ И МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА 

В
е
р

о
в
а

т
н

о
ћ

а
 д

о
га

ђ
а

ја
  

Ф
р
ек

в
ен

ц
и

ја
 

и
зл

о
ж

ен
о
ст

и
 

С
т

еп
ен

 м
о
гу

ћ
е 

ш
т

ет
е 

 

К
о
еф

и
ц

и
је

н
т

 б
р

о
ја

 

р
а
д
н

и
к
а
 

Р
и

зи
к
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к
а
 Мере заштите  

Конструктивне, заштитне, организационе, лична 

заштитна средства, натписи, упозорења, упутства 
и др. 

5 1,5 15 1 112,5 
Висок 
(50-

500) 

Циљ заштите је избећи повреду тела радника. 

- не дозволити да хлор дође у контакт са водоником, 
ацетиленом, гасовитим амонијаком 

- не чистити славине и вентиле са машћу 
- инсталација и боце се не смеју грејати пламеном, 

нити заваривати 
- опасност од експлозије и пожара је већ изнад 43˚C. 

Мере сигурности у случају појаве пожара 

уклањању свих пуних посуда са хлором из зона опас-

ности. Уколико се у извлачењу није успело, из нај-
ближих хидраната вршити хлађење посуда. Гашење 
пожара у близини хлор посуда се мора радити са за-
штитном опремом за дисајне путеве (изолациони 
апарати).За заштиту од пожара предвиђени су ручни 
апарати са угљен диоксдом за гашење пожара. Аде-
кватно распоредити апарате за гажење 

2 1,5 2 1 6 

Низак 

али 
постоји 
(5-50) 

Циљ заштите је избећи повреду тела радника. 

Омогућити несметано кретање, безбедност при кре-
тању и прилажењу опреми 

Сви шахтови, отвори за пролаз, одмаралишта и ка-
нале прекрити поклопцима од ребрастог лима или 
отвореним решеткастим поклопцима. 

Одржавање површина подова сувим. Обезбедити од-
говарајућу обућу, чизме гумене, са ребрастим ђоном, 

постављене трикоом и ципеле са кожним лицем и 
гуменим ребрастим ђоном.  

5 1,5 15 1 112,5 
Висок 
(50-

500) 

Циљ заштите је избећи повреду тела радника. 

У случајевима удеса затварити вентила на боцама,а 
потом се приступа скидању цевовода и замени. Раде 
два радника у пару 

Стална контрола објекта,поставка мерача гасног 

хлора у складишту или хлоринатору. Мерења се 
врше минимум три пута у току осмочасовног радног 
времена (ово се може радити амонијачном водом-
која у додиру са гасним хлором даје бели дим).  
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5 1 4 1 20 

Низак 
али 

постоји 
(5-50) 

Циљ заштите је избећи повреду тела радника. 
Место истовара мора бити обезбеђено и облележено 
по прописима. 
Хлор и боце не смеју се складиштити на отвореном 
простору изложени високим температурама у лет-
њим периоду, сунчевој светлости и топлоти Склади-
ште мора имати комплетни заштитни део за неутра-
лизацију хлора  

У случају да дође до акцидентне ситуације (истица-
ње хлора из посуде) у транспорту, камион се мора 
уклонити са пута. Пратилац возила тада приступа 
обележавању возила и давања упутства возачима 
који пролазе путем о опасности. Пратилац је дужан 
да на растојању од 150 метара са обе стране од ками-
она постави знаке упозорења (лампе са бљескајућом 
светлошћу жуте боје). Сувозач заставама треба да за-
устави саобраћај, обавести МУП саобраћајну поли-

цију и најближу професионалну ватрогасну бригаду 
као и хитну помоћ, ако је случајно дошло до тро-
вања. Возач мора бити у безбедној близини камиона. 
Комплетне радње се врше са заштитном опремом 
која се налази у камиону.  

2 1,5 4 1 12 

Низак 
али 

постоји 
(5-50) 

Циљ заштите је избећи обољење радника.  
Равномерно расподелити посао на расположиве љу-
де. Омогућити радницима кратак одмор. 
Користити специјална ручна колица за превоз боца 

под притиском.  

Табела 3: Процена ризика након примене препоручених мера  

и мере за континуално управљање ризиком 

ПОНОВНА ПРОЦЕНА РИЗИКА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА  
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и
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к
 

Н
и

в
о
 р

и
зи

к
а
 СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 

Задужено лице 
Мере за одржавање нивоа 

ризика 

2 1 15 1 30 

Низак 
али 

постоји 
(5-50) 

Оператер -

диспечер 

Стручно лице за 
противпожарну 

заштиту 

Целокупну технолошку и заш-
титну опрему редовно сервисира-
ти и одржавати. 

Стручно и правилно руковати оп-

ремом. 

Боце правилно транспортовати и 
складиштити тако да нису изло-
жене сунчевој светлости, топлоти. 

У згради складишта не сме се на-
лазити никакав запаљиви мате-
ријал. 
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1,5 1,5 2 1 4,5 
Зане-

марљив 
(0-5) 

Лице за 
безбедност и 

здравље на раду 

Директор 

Користити неклизајуће и матери-
јале једноставне за чишћење пода 
и пролаза за кретање. 

Све боце поставити тако да око 
њих има довољно радног просто-
ра који омогућава лако и не-
сметано прилажење опреми. 

2 1,5 15 1 45 

Низак 
али 

постоји 
(5-50) 

Лице за 
безбедност и 

здравље на раду 

Координатор 
службе 

технолога 

Користити само боце које су ис-
питане и које имају комплетну 
документацију (и техничку и ате-

стну) као и жиг републичке инс-
пекције парних котлова. 

Теоријска обука радника (најмање 
сваке треће године) о свим могу-
ћим елементима акцидентних си-
туација минимум 6 часова. 

Практична обука радника (најма-
ње сваке године): рад са алатом, 
рад са заштитном опремом, симу-

лирање акцидентних ситуација, 
минимум 4 часа. 

Редовна провера исправности си-
стема за детекцију хлора у ваз-

духу и уређаја за неутрализацију:  
- провера детектора, 
- провера аутоматског укључења 

неутрализације, 
- провера звучног аларма за поја-

ву хлора, 
- провера неутрализационог раст-

вора сваких 6 месеци, 

- комплетна замена раствора за 
неутрализацију обавезна на 
сваке 2 године. 

2 1 4 1 8 

Низак 
али 

постоји 
(5-50) 

Координатор 
техничке службе 

и возног парка 

Челичне боце са гасним хлором 
транспортовати само са притегну-
тим заштитним капама. 
Боце морају бити осигуране од 
пада, челичним заштитним лан-

цима. 
Превозити боце искључиво вози-
лом које поседује ADR листу о 
прегледу возила, за класу 2. 

1,5 1,5 4 1 9 

Низак 
али 

постоји 
(5-50) 

Лице за 
безбедност и 

здравље на раду 

Медицински надзор здравља за-
послених, поготово када су у пи-
тању мускуло-скелетни проблеми. 

Консултације о систематским пре-
гледима са службом медицине рада 
и физијатрима. 

5. ЗАКЉУЧАК  

Најбољи начин спречавања несрећа при раду са хлорним уређајима је стру-
чно усавршавање кадрова у руковању истима као и упознавање са опасностима. 

Контрола објекта у којима се држи хлор мора бити стална. У просторије хлорина-
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тора морају се поставити мерачи гасног хлора који ће стално мерити концентрацију 
у складишту или хлоринатору. Како је рад са хлором специфичан потребно је по-

себну пажњу посветити заштитној опреми за раднике који раде са хлором. Потпуна 

заштита радника који раде са опасним материјама се састоји од заштите главе, 
заштите руку, заштите тела, заштите ногу, заштите очију и дисајних путева.  

Радник који ради са опасним материјама је у сваком случају угрожен при 

раду са опасним материјама на свим деловима тела и зато га треба штитити у 
потпуности комплетном заштитном опремом. 

Сви радници који раде са хлором или су у додиру са њим морају бити 

упознати са свим могућим последицама у случају акцидента. Обуком радника 

постиже се то да кад дође до акцидентних ситуација радници реагују без панике 
и могу у што краћем року да реагују и отклоне акцидентну ситуацију. Обуком 

радника која се редовно спроводи могу се спречити нежељени ефекти и спасити 

животи људи.  
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УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА ЗА ПРОЦЈЕНУ РИЗИКА 

Бруно Штајнер1 
bruno@zitel.hr 

РЕЗИМЕ 

Успјешност израде процјене ризика овиси о доступности података потребних за 

њену израду. У раду се указује на изворе података потребних за израду процјене ризика. 

Како су ти подаци несистематизирани и тешко доступни, приказан је начин како се то 

може поједноставити коришћењем рачунала и специјализираног рачуналног програма. 

Кључне ријечи: процјена ризика, сигурност на раду, евиденције 

DATA MANAGEMENT IN RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT 

The success of risk assessment depends on the availability of data needed for its develop-
ment. The paper points at the sources of data needed to make a risk assessment. Although the data 

are not systematical and are hardly accessible, there is a way to simplify the process by use of the 

computer and specialized computer program.  

Key words: risk assessment, safety at work, records 

1. УВОД 

Према подацима ЕСАW-а (European statistics on accidents at work) сваких 

три и по минуте у Европској унији један радник погине од посљедица озљеда 
које су везане за рад. Сваке године 142.400 радника у Европској унији умре од 

професионалних болести и 8.900 од посљедица озљеда везаних за рад. Губици 

настали лошим радним увјетима или неправилним радним поступцима износе 
више од 4% БДП (бруто друштвеног прихода). Економске димензије сигурности 

и здравља на раду евидентирају се кроз посљедице озљеда на раду, професио-

налних и других болести, а исказују се финанцијским показатељима.  
Да би се заштитило здравље радника и осигурала већа сигурност на раду, 

сваки послодавац има обвезу процијенити опасности радног мјеста, а за 
евидентиране опасности потребно је утврдити ступањ ризика. Ступањ ризика 
утврђује се неком од међународно признатих метода (SME, AUVA, PILC и др.) 
или методом утврђеној на националној разини. 

Сам поступак израде процјене ризика одређује се на националној разини. 
То се уређује правилницима којима се одређују увјети под којима се мора изра-
дити процјена. Увјети се односе на стручне особе које имају задатак процје-
њивати опасности и на радну опрему која се при томе користи. У процјени 
ризика користе се евиденције о проведеним испитивањима радне опреме и рад-
ног околиша и подаци који се односе на раднике као што су озљеде, обољења, 
оспособљеност за сигуран рад, заштитна средства и друго. 

                                                
1 ЕУРО ЕДУКА установа за образовање одраслих., Република Хрватска, Загреб, Перуанска 14 
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Процјеном ризика утврђује се ступањ примјене основних и посебних 
правила заштите на раду те радни поремећаји настали због недовољне или лоше 

проведене заштите. Добивени резултати успоређују се са статистичким и 

успоредним показатељима. За утврђене ризике утврђује се план мјера за њихово 
уклањање или смањење те листа приоритета и носитељи акт 

ивности везани за њихову проведбу. 

2. УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА 

За саму израду процјене ризика потребно је одредити податке који ће се у 

ту сврху користити те изворе података. У правилу, као извори података користе 

се подаци које послодавци воде кроз прописане евиденције. У првом реду то се 

односи на податке везане за мјеста рада (погон), радне јединице, озљеде на раду 
и трошкове. На слици 1. графички су приказани извори података. 

 

Слика 1.: Графички приказ извора података 

Подаци којима се процјенитељи користе приликом израде процјене ри-
зика похрањени су у архивама послодаваца, те су понекад тешко доступни. У 
новије се вријеме све више користи дигитална похрана података, чиме се битно 
скраћује вријеме приступа и анализе. 

Када се успију прикупити сви релевантни подаци, остаје проблем њихове 
анализе и синтезе, при чему се троши много времена. Кориштење специјализи-
раних рачуналних програма омогућава брзу и једноставну компарацију података 
с већ израђеним показатељима везаним за просудбу ризика. 

1. Извори података 
Под појмом „извори података― подразумијевају се они подаци који су 

потребни да би се ризик могао процијенити. Подаци се односе на примјену ос-
новних и посебних правила заштите на раду. 

Основна правила заштите на раду обухваћају радни простор у којем се 
изводе технолошки процеси и радну опрему која се при томе користи. При томе 
постоји обвеза одржавања радне опреме у исправном стању те периодична 
провјера њихове исправности. На слици 2. графички су приказани подаци везани 
за мјесто рада (погон). 

У технолошким процесима који утјечу на радни и животни околиш по-
требно је провјеравати параметре радног околиша, а добивене резултате успоре-
ђивати с базом података и нормативима којима су регулирани сигурносни и 
здравствени параметри радног околиша. 

Међу важније изворе података можемо убројити и оне који се односе на 
радну јединицу која обухваћа податке везане за радна мјеста и самог радника. На 

слици 3 графички су приказани извори података везани за радну јединицу. 
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Слика 2. Подаци везани за погон  

 

Слика 3. Графички приказ извора података који се односе на радну јединицу 

Уколико су на радним мјестима утврђене опасности по сигурност и здравље 
радника, проводе се посебна правила заштите на раду. Првенствено, то се односи на 
оспособљеност радника за рад на сигуран начин, праћење здравственог стања рад-
ника кроз периодичне здравствене прегледе, озљеде на раду и кориштење заштитних 
средстава. 

2. Архивирање података 
Начин вођења евиденција из подручја заштите на раду регулира се пра-

вилницима на националној разини. Правилницима се прописује садржај евиденција 
(евиденцијских картона) и извјешћа која се на темељу њих морају достављати инс-
пекцијским службама.  

Осим на евиденцијским картонима евиденције се могу водити на рачуна-
лу под увјетом да те евиденције садрже прописане податке. 

У правилу, воде се евиденције о испитивањима која се односе на енер-

гетске инсталације (слика 4.), радну опрему (слика 5.) и радни околиш (слика 6.). 
Увјети радног мјеста повезују се са способностима којима радник мора удово-
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љавати прије распореда на радно мјесто (слика 7, 8. и 9.), а провјеравају се 
здравственим прегледом (слика 10.) и оспособљеношћу за рад на сигуран начин 

(слика 11.). Подаци о озљедама на раду (слика 12.) значајни су за доношење 

оцјене о успјешности провођења мјера заштите на раду и успоређују се на 
националној и међународној разини. 

  

Слика 4. Евиденције о испитивањима  Слика 5. Евиденције о испитивањима 
енергетских инсталација   радне опреме 

 

 

Слика 6. Евиденције о испитивањима радног околиша 

  

           Слика 7. Опћи подаци радног мјеста                      Слика 8. Опасности и штетности  
                       на радном мјесту 
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Слика 9. Увјети рада 

  

 Слика 10. Евиденције о здравственим  Слика 11. Евиденције о пособљавањима 
прегледима                      за рад на сигуран начин 

  

Слика 12. Евиденције о озљедама 

Економска димензија сигурности и заштите здравља на раду сагледава се 
преко посљедица озљеда на раду, професионалних и других болести и исказује се 

одређеним финанцијским показатељима који зависе од броја и тежине таквих 

случајева. 
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3. Управљање подацима 

Највећа предност вођења евиденција рачуналом управо се очитује у 

једноставном и брзом приступу подацима. Подаци се синтетизирају у извјешћа те 
представљају темељ за израду процјене ризика (слика 13.) 

  

Слика 13. Извјештаји за процјену ризика везани за озљеде на раду 

 

Слика 14. Извјештаји за процјену ризика везани за испитивања и оспособљавања 

На слици 13. и 14. приказана су синтетизирана извјешћа из којих је вид-
љива примјена основних и посебних правила заштите на раду, пропусти у про-
ведби мјера (радници који нису задовољили на здравственим прегледима, радна 
опрема која не задовољава критерије за сигуран рад и др.) те рокови у којима је 
поједине мјере потребно провести. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Процјена ризика врло је сложен и захтјеван поступак. Квалитета израђене 
процјене првенствено овиси о доступности и квалитети података који се том 
приликом користе. Уколико се за вођење евиденција користи специјализирани 
рачунални програм (на пр. ЕВИЗ), након ажурирања података из подручја об-
везних евиденција (испитивања, оспособљавања, озљеде и др.), могуће је добити 
готове синтетизиране податке потребне за одређивање ступња ризика. 
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ПРАВНА 

РЕГУЛАТИВА У ОЧИМА СУДСКОГ ВЕШТАКА 

Бела Алфаши1 

РЕЗИМЕ 
Право на рад подразумева да свако радноспособно лице добије могућност да иза-

браним и прихваћеним радом обезбеђује средства за живот себи и својој породици. 

Несумњиво је, да сваки посао крије у себи известан ризик било од појаве опасности 

механичког повређивања па до психофизике трауме запосленог. Повреде које се догоде на 

раду подразумевају и утврђивања одговорности како запосленог тако и његовог послодавца. 

У случају ове друге алтернативе, запосленом припада одређена надокнада због изгубљене 

зараде (уколико је изостајао са посла), пртепљених болова и страха и евентуално и наступа 

инвалидности. У самоуправном систему док су постојали Судови удруженог рада малтене у 

свим споровима судови су наизглед били на страни повређеног, али нису били надлежни 
решавати утврђене недостатке у примене правила безбедности и здравља на раду. Нажалост у 

садашњем прериоду када је послодавац „газда у кући― и све подређује брзом богаћењу, ради 

како њему највише одговара, а запослени ћути да би задржао радно место, правила без-

бедности и здравља на раду често су у другом плану. Аутор у свом раду покушао приказати - 

са правне стране – оне чиниоце који утичу на прихватање или одбијања обавезе примене пра-

вила безбедности и здравља на раду. 

Кључне речи: безбедност и здравље на раду, мере, ризик 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND LEGAL 

REGULATIONS AS VIEWED BY AN EXPERT WITNESS IN COURT 

ABSTRACT 
The right to work implies that everyone capable of working has the opportunity to 

select an acceptable form of work to support oneself and one‘s family. 

There is no doubt that every job hides a certain risk for the employee, from the 

jeopardy from mechanical injury to psychophysical trauma. Injuries at work imply the 

establishing of responsibility regarding both the employee and its employer. In the second case, 

a certain financial compensation is entitled to the employee due to the loss of salary (if he/she 

could not work), suffered pain and fear, and, possibly, the occurrence of invalidity. In the old 

self-management system there were Courts of associated work and seemingly in almost every 

case they were on the side of the injured, but they were not in charge of dealing with defects 

detected in the implementation of rules referring to health and safety at work. Unfortunately, 

nowadays when the employer is ‗the boss almighty‘, who submits everything to getting rich 
quickly and does as he pleases, while the employee remains silent to keep the job, the 

occupational health and safety measures are frequently put aside. In this paper, the author has 

tried to present from the legal aspect the factors that affect the acceptance or rejection of the 

obligation to apply the rules on health and safety at work. 

Key words: occupational health and safety, measures, risk 

                                                
1 „АЛФА БИРО“, Агенција за безбедност и здравље на раду, Суботица 
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1. УВОД 

Право на рад подразумева право сваког радноспособног лица да добије 

могућност да изабраним и прихваћеним радом обезбеђује средства за живот себи 

и својој породици. 
Ова одредба произилази из чл. 6. Међународног пакта о економским и 

социјалним културним правима, који пакт је наша држава прихватила и ратифи-

ковала. 
Право на рад укључује у себи и право на оспособљавање и техничко 

усмеравање са обавезном израдом програма оспособљавања и стручног усавр-

шавања знања као и поступке који су подобни за постизање стално привредног, 

друштвеног и културног благостања, свакако под условима који ће појединцима 
сачувати основну политичку и економску слободу. 

Ова чињеница не говори о безбедности запослених већ следећи (7) члан 

овог норматива указује на обавезу обезбеђења правичних и повољних услова ра-
да који између осталог подразумевају и безбедност и хигијену рада. Безбедност 

(заштита) на раду није друго, већ Законом загарантовано право радника на без-

бедан рад предузимањем нормативних, здравствених, социјалних, техничких, об-

разовних и других мера од стране послодаваца. 
У коликој мери су обавезе проистекле из Закона, од стране послодаваца 

прихваћене примењене или непримењене приказује се у овом скромном раду.  

Као судски вештак у споровима који се воде у области радних односа 
(што подразумева и безбедност на раду) као и у кривичним процесима који се 

покрећу због тешких или смртних повреда на раду у дугогодишњој пракси имао 

сам прилике да се суочавам са најгрубљим повредама права које се односе на 
заштиту и физички интегритет појединаца. 

Послератни период не може бити веродостојна слика, јер у периоду обно-

ве са слоганом ''нема одмора док траје обнова!'' Није било ни кадрова, ни опреме 

ни средства како би се остварила безбедност на раду.  
У периоду самоуправљања судови удруженог рада малтене у свим спор-

ним случајевима на страни запослених, али у истини ни тада се није осећао пра-

ви, истинит прилаз решавања битних недостатака у примени правила безбед-
ности и здравља на раду. 

На жалост, овај трећи период када је послодавац ''газда у својој кући'' све 

подредђује бржем богаћењу ради како њему највише одговара запослени ћути да 
би задржао радно место и обезбедио какву – такву зараду за своју породицу 

безбедности и здрављу на раду поклања се врло мала пажња. Рад приказује само 

оне чињенице које утичу на прихватање или одбијање примене правила без-

бедности и здравља на раду. 
Човек је наше највеће благо, каже пословица. На жалост ово у животу није 

увек прихваћено гесло. Неправилности који се у животу дешавају, а односе се на 

неприхватање мера безбедности и здравља на раду, покушава овај рад приказати. 

2. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА 

Основно људско право човека је право на рад. Област безбедности и 

здравља на раду – у складу са Уставом - ову дефиницију допуњује да радни чо-
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век има право на безбедан рад, тј. на услове рада који обезбеђују његов физички 
и морални интегритет у току рада. По Уставу Републике Србије ''запослени имају 

право на заштиту на раду у складу са законом''.  

Безбедност (заштита) на раду обухвата скуп мера и активности усме-
рених на стварање безбедних услова рада отклањањем опасности и штетности 

које могу проузроковати повреду на раду професионална обољења на раду или у 

вези са радом.  
Законом о безбедности здравља на раду Републике Србије утврђује да је 

безбедност и здравље на раду као саставни део организације рада и радног про-

цеса и обухвата мере и средства која су неопходна за остваривање безбедних 

услова рада. 
Из ових начела произлази да радни човек има право на услове рада који 

му обезбеђују живот и здравље, нормалан рад, достојанство и друге моралне 

вредности, односно здравствену и другу заштиту социјалну, економску и личну 
сигурност на рад. 

Живимо у ери развитка научне и техничке револуције. Механизацијом, 

аутоматизацијом и хемизацијом у индустрији и пољопривреди постигнут је запа-

њујући темпо развоја. Овај ниво, поред непроцењене вредности у извесном сми-
слу и негативно делује на наше животне и радне прилике. Као резултати исто-

временог позитивног и негативног деловања мењаује се захтеви организације ра-

да и производње, радна и технолошка сигурност, па самим тим услови и захтеви 
за остваривање безбедности и здравља на раду, при том често се губи из вида 

чињеница да људски живот, психички и физички интегритет и здравље на раду 

не трпи никаква угрожавања. 
На основу искуства судске праксе може се утврдити да у свим случаје-

вима настанка тежих и колективних повреда на раду оне су у узрочној вези са не-
примењивањем мера безбедности и здравља на раду, хигијенских, здравствених и 
других мера сигурности од стране одговорних појединаца. Може се рећи да 
узроци повреда на раду леже у непоштовању прописа безбедности и здравља на 
раду, заштита од пожара и оствалих прописа и правила сигурности. 

Анализа ове тврдње открива широку лепезу узрока који су међусобно 
повезани и као такви имају узајамно дејство.  

Узроци се јављају:  
1. Пропусти лица-послодаваца који су непосредно одговорни за безбед-

ност предузећа и у вези безбедности и здравља на раду. (Према закону о без-
бедности и здравља на раду ''послодавац'' јесте домаће или страно правно лице 
односно физичко лице које запошљава, односно радно ангажује једно или више 
лица. Свакако под правним лицем подразумевају се и банке, удружења, осигура-
вајући заводи, задруге и друге организације које обављају привредну делатност, 
без обзира да ли се ради о приватној или друштвеној фирми.) 

2. Последице површног познавања опасности или непостојање осећаја 
дужности од стране непосредних организатора рада и  

3. Резултати пропуста, непромишљености не примењивања правила 
сигурности самих запослених. 

1. На основу испитивања и учествовања у судским процесима као вештак 
посебно анализирајући ове узроке који се у пракси јављају могу тврдити следеће:  

Руководство предузећа, у првом реду виши технички кадар не размишља 
о томе да нарочито тежак и напоран рад у потпуности замењује механизацијом, 
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необезбеђује прописане здравствене и хигијенске услове у радним просторијама, 
довољну количину личних заштитних средстава одговарајућег квалитета, озостају 
периодични прегледи и одржавања оруђа за рад, унутрашњи транспорт и ускла-
диштење сировине, полупроизвода и готових производа не врше се на безбедан 
начин, у производњи се користе дотрајале машине без одговарајућих заштитних 
направа на својим опасним покретним деловима. Запослени без размишљања ски-
дају заштите направе а одговорни руководици то не санкционишу.  

У новије време у пољопривреди се јављају опасна тровања због тога што 
су за време третирања земљишта пестицидима и хербицидима на уређајима не 
достају одговарајући вентилациони системи, запослени не користе заштитне мас-
ке а надзор изостаје. 

Дешава се, да због недостатка или некоришћења услуга психолога и со-
цијалног радника у кадровским службама можда због недовољне обазривости, 
евентуално и уз принуду ова служба је приморана да за пословођу или другу 
одговорну функцију за коју се траже стручна знања, поставља особу без 
одговарајуће стручне спреме, често пута и сумњивих моралних квалитета. 

У више кривичних поступака било је констатовано да пословође, групо-
вође нису имали ни основна знања из области безбедности и здравља на раду, а у 
безброј случајева се дешавало да је неспособним радницима било поверено 
управљање возилима унутрашњег па и друмског транспорта. 

У ову групу коју су довели до повреде запослених спада мада у много 
мањем обиму, обављање радова без прописаних одговарајућих технолошких 
упутства за безбедан рад. Поред наведених неправилности који су довели често и 
до тешких повреда на раду, руководиоци у великом броју од запослених захтева-
ју убразани рад који у потпуности анулира упутство за безбедност и због тога до-
лази до повреде на раду. 

2. Непосредни пропусти и омаловажавање правила безбедности и здрав-
ље на раду кршење радне дисциплине од стране непосредних организатора рада 
значајнији су чиниоци и од пропуста вишег руководећих структура. У првом ре-
ду зато што је њихов број (шеф погона, сменовођа, груповођа, предрадник) да-
леко је већи у односу на једног техничког директора или шефа производње. 

Друго, облици непоштовања правила безбедности и здравља на раду, 
кршење и најосновнијих права запослених, креће се од најједноставнијег неодго-
ворног понашања, аљкавог прилаза решавања сигурности, па до грубог кршења 
прописаних норми које могу бити чак и кривично дело угрожавања живота и 
здравља других. Зато се ове неправилности не могу груписати по неком типском 
моделу као код претходних структура.  

Без обзира што ови пропусти са својим особинама и мотивима не могу се 
систематизовати, једну честу појаву дужан сам приказати. Са паролом ''више ра-
да – већа зарада'' пословође од запослених посебно од неквалификованих захте-
вају повећање интензитета рада, ангажовања физичке снаге изнад нормалних 
могућности, убрзање темпа и ритма рада изнад могућности извршилаца. Ови 
затеви су у највише случајева позитивно оцењени од виших руководилаца све у 
интересу продуктивности. Понекад и сами запослени траже да им се омогући 
извршење надпросечних радних задатака, незнајући да то може довести до врло 
тешких последица по њих, могу постати трајни инвалиди. 

Повећање производње не оправдава поступке организаторе рада а када 
они наступају потпуно самостално и самовољно мимо правила за безбедан рад, 

њихова одговорност је још већа. 
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Није типичан пример, али се дешава да пословођа пре почетка рада не 
контролише физичку способност запослених. Изостанак такве контроле или по-

вршно обављање исте омогућава запосленима да на посао долазе из кафане (по-

некад и у напитом стању) или на рад у другу и трећу смену после тешког фи-
зичког рада на њиви. У оваквим случајевима се дешавају најтрагичнији догађаји 

– тешке телесне повреде или смрт запосленог. 

3. Резултати пропуста, непромишљености и непримењивање мера без-
бедности и здравља на раду од самог запосленог у највише случајева доводе до 

нежељених последица, али су често у вези са претходна два узрока, неприме-

њивање правила безбедности и здравља на раду од стране виших руководилаца и 

непосредних организатора рада, мада ни удео повређеног у настанку повреде 
није безначајан. 

Од великог броја тешких повреда на раду које се код нас дешавају сра-

змерно у малом броју се покреће прекршајни или кривични поступак. Одговорна 
лица на руководећим нивоима предузећа, да би сакрила своје пропусте, органи-

зационе или координаторске грешке, приликом утврђивања узрока повреда на 

раду не крећу са методом елиминисања ''важан-неважан'', већ покушавају рекон-

струисати догађаје тако да само утврђују редослед активности самог повређеног. 
Последица ове методе само по себи подразумева да се приликом анализирања 

поступака повређеног у највише случајева се утврђује његова одговорност и 

кривица, као најзначајнији чинилац узрока повреде на раду. 
Тачност ове тврње може се проверити из записника који су сачињени по-

сле тешких повреда на раду у којима је доминантан податак, шта је радио по-

вређени непосредно пре настанка повреде. Ни реч о томе да ли су се испитивале 
евентуалне узрочне везе између поступка повређеног са осталим чиниоцима, као 

што је недостатак техничко-технолошке сигурности, лоша организација рада, 

слаба техничка заштита, могући пропусти предрадника и друго. 
Такав начин вођење поступака показује да је дошло до кривог тумачења 

ситуације, да је поступак тенденциозно вођен са намером да се уваже неке врсте 
самоодбране.Све ово није у складу са људским правима, радним моралом нити са 
нашим правосудним системом. Овакво схватање и овакви поступци не помажу, 
већ у великој мери спречавају остваривања права човека за безбедан рад и 
истовремено угрожавају његов морални и физички интегритет. 

Искуства кривичних поступака, поред утврђеног великог процента удела 
самог повређеног у узроцима настанка повреде (захваљујући претходно набро-
јаним поступцима) ипак, показују да постоје многи значајни чиниоци који су неза-
висни од деловања повређеног већ указују на кривицу и одговорност ранијих на-
бројаних руководиоца. Узрочну везу у низу ових узајамних односа судски вештак 
врло тешко може утврдити и са сигурношћу тврдити до које границе допире одго-
ворност и кривица појединих субјеката. Ово није лак задатак чак и онда када су 
права, обавезе и одговорности одговорних радника, директора, шефа производњ, 
главног инжињера, пословође утврђене нормативима предузећа. Ова лица треба да 
су одговорна за све пропусте које се дешавају у предузећу, док Закон о безбед-
ности и здравља на раду изричито условљава да је запослени дужан да ради са пу-
ном пажњом ради безбедности свог живота и здравља, као живота и здравља оста-
лих запослених на које његов рад може да има штетно дејство, да се држава утвр-
ђених мера безбедности и здравља на раду, да правилно рукује оруђима за рад и 
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поступа по упутству произвођача и упутства које утврђује предузеће и да се стара 
о спровођењу и унапређењу безбедности и здравља на раду. У многим судским 
случајевима је доказано да радник за кога се тврди да је обучен из области безбед-
ности и здравља на раду, цела обука и провера знања је била сведена на попуњава-
ње неког теста са уопштеним питањима, где ни речи није било о конкретним рад-
ним и безбедним поступцима. Како је утврђено, запослени није био обучен за без-
бедан рад, није добио одговарајућа упутства (честа појава да је код иностране оп-
реме упутства произвођача нису преведена на српски језик) не може се паушално 
одговарати за настанак штете хаварије и повреде на раду. Потребно је утврдити 
постојећу везу између става и знања повређеног и насталог догађаја са примедбом 
да под догађајем сматрамо поступак довођења запосленог у непосредну опасност 
која угрожава његов живот или здравље. Даље треба утврдити на узрочне везе на 
релацији субјект – објект. Из овога можемо закључити да код утврђивања кривице 
уопштено утврђена одговорност се не може узети у обзир. Уколико се пак утврди 
елементарна веза између субјекта и објекта одговорну особу не ослобађа кривичне 
одговорности ни постојање одговорности других, неправилни поступци других 
лица, чак ни неправилан поступак самог повређеног.  

За настанак повреда на раду и штете претрпљене због повреде, поред ма-
теријалне одговорности у највише случајева постоји друга врста одговорности 
јер свака материјална штета је проузрокована противправним понашањем одно-
сно изостанком понашања дефинисаним нормативима безбедности и здравља на 
раду. Тада долази неминовно до спровођења дисциплинског, прекршајног или у 
најтежим случајевима и кривичног поступка. Врло важан и неопходан услов за 
покретање било каквог дисциплинског поступка је доказана тврња да је запосле-
ни радни задатак у примењивању мера безбедности и здравља на раду починио 
намерно или је поступио неодговорно, супротно утврђеним мерама.  

Спровођење дисциплинског поступка регулише Закон о радним односима 
и целокупни поступак је поверен овлашћеном раднику предузећа или приватном 
послодавцу. Међу казненим санкцијама се уграђују и казнене одредбе због по-
вреде радне дужности и у вези са безбеднокшћу и здрављем на раду. Ове казнене 
одредбе крећу се од опомене па до искључења из предузећа с тим да најтежа 
казна се може изрећи само за тежу повреду радне дужности. 

Рад у даљем току приказује оне повреде радне дужности у вези за при-
мењивањем односно непримењивањем мера и безбедности здравља на раду чије 

спровођење је конкретно описано у Закону о безбедности и здрављу на раду и 

чије непоштовање Закон сматра прекршајем. 
Два најзначајнија чиниоца прекршајног поступка представљају друшт-

вену опасност и кривичност. 

Друштвена опасност је та врста опасностикоја са аспекта друштва може 
да изазове штетне последице, односно ако су настале последице штетне по дру-

штво.Исто тако, и такво држање и понашање је опасно по друштво које прети 

настанку штетних последица.  

Рад даље говори искључиво о прекршајима из домена безбедности и 
здравља на раду утврђеним Законом и са санкцијама које овај Закон предвиђа. 

Казне су искључиво новчане, сразмерно тежини учињеног прекршаја и изричу се 

непосредним извршиоцима, одговорним руководиоцима и правном лицу. 
Запослени могу бити кажњени ако свој посао не обављају са пуном па-

жњом, ако неправилно рукују оруђима за рад и опасним материјама, ако не раде 
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по упутству и ако ненаменски користе лична заштитна средства њима поверена, 
и неодржава их у исправном стању. 

Запослени је дужан да пре почетка рада на радном месту упозна са про-
писима и мерама безбедности и здравља на раду и подвргне провери оспосо-
бљености за безбедан рад. Непридржавајући се ових правила запослени чини 
прекршај за који је предвиђена новчана казна. Новчану казну наплаћује инспек-
тор рада на лицу места.Прекршај чини запослени – који ради на радном месту са 
повећаним ризиком и где је обавезан периодични лекарски преглед – ако се не 
одазове а тај преглед. 

Уколико је радник уочио квар или недостатак на свом радном месту и 
који би могли угрозити безбедност на раду и необавештава одговорног радника 
исто тако чини прекршај. 

Као последњи – али по значају можда најзначајнији у набрајању пре-
кршаја – казниће се запослени за прекршај ако ради под утицајем алкохола или 
других средстава зависности. 

Прекршаји се настављају са неуређењем безбедности и здравља на раду 
општим актом предузећа, неправилним и необезбеђеном организацијом рада, не-
обезбеђењем атеста документације при набавку оруђа, коришћењем неодгова-
рајућих радних и помоћних просторија, распоређивање запосленог на радна ме-
ста без одговарајућег лекарског прегледа, неотклања утврђених недостатака који 
би могли угрожавати живот и здравље запосленог. 

Казне за прекршаје су предвиђени послодавцу ако својим упутствима, 
одлукама и решењима не утврди обим, начин и рокове периодичног прегледа 
оруђа за рад, начин спровођења мера безбедности и здравља на раду у складу са 
општим актом предузећа, начин оспособљавање запослених, али нови Закон није 
предвидио и начин провере радника под утицајем алкохола! 

Послодавац чини прекршај ако дозволи да запослени ради са неисправ-
ним оруђем за рад, ако дозволи употребљавање неисправна средства и опрему 
личне заштите на раду и ако не забрањује рад запосленом који ради супротно 
одредбама норматива безбедности и здравља на раду. 

Новина у Закону је утврђивање привредног преступа за правна лица и 
директора тог правног лица ако одређене делатности контроле и оспособљавања 
из области безбедности и здравља на раду обављају без прописаног овлашћења. 

Закон о безбедности и здравља на раду не предвиђа кривична дела, што 
ипак, не значи да при настанку хаварије, тежих и колективних повреда на раду 
надлежни полицијски, истражни и правосудни органи, користећи одредбе кри-
вичног законика о угрожавању и живота и здравља људи и имовине не преду-
зимау одговарајуће правне радње против одговорних особа.  

Као прилог овом раду прилаже се три предмета судског спора вођеног 
ради накнаде штете настале због тешке повреде на раду. 

1. Број предмета: ПРС255/98 Општински суд у Суботици. 
У овом предмету запослени је у току обављања редовног рада пао са 4. 

спрата грађевинског објекта. Вештачењем је утврђено да тужене организације 
као правна лица (тужене су две радне организације) нису спровеле мере безбед-
ности и здравља на раду прописане о Елаборату о уређењу градилишта. Пра-
вилник о садржају Елабората уређеног градилишта детаљно утврђује обавезе 
израде овог нормативног акта, али и обавезе примењивање истог. Одговорна 
лица нису израдила Елаборат са прописаним садржајем, а што су прописали ни 
то нису спровели. 
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Правилник о заштити раду у грађевинарству прописује све заштитне мере 
које правно лице и одговорно лице морају применити. Вештачењем је утврђено 
да радник није имао прописану заштитну опрему за рад на висини, радио је на 
опасном месту без прописане заштитне ограде и без прописима предвиђеног 
стручног надзора. 

Као крајњи закључак вештачења је било да обе тужене организације ола-
ко су схватили обавезу спровођења мера безбедности и здравља на раду, послове 
у свом предузећу не организују тако да је стално присутна мера остваривања 
безбедних услова рада. 

2. Број предмета ПРС239/98 Општински суд Суботица. 
Овај предмет обрађује случај настанка тешке повреде на раду одсецање 

трећег, четвртог и петог прста леве руке запосленог. И у овом предмету је било 
лако утврдити одговорност туженог предузећа као правног лица због непошто-
вања сопственог нормативног акта као и правила Закона о безбедности и здравља 
на раду. 

3. Број предмета П.30/99-21 Општински суд Бачка Топола. 
Карактеристичан пример непознавања најосновнијих мера безбедности и 

здравља на раду послодавца. 
Приватни предузетник прихватио је уговорени посао без да је применио и 

једну законску регулативу. Није регулисао радни однос у писменој форми са 
својим запосленима, није имао нормативе безбедности и здравља на раду, радове 
је изводио без грађевинске дозволе, градилиште није пријавио надлежној инспек-
цији, није израдио Елаборат о уређењу градилишта није оспособио свог запос-
леног за безбедан рад, нити је проверио путем лекарског прегледа здравствену 
способност повређеног. 

Спор је вођен поводом захтева запосленог за накнаду штете који је 
претрпео због повреде на раду. Морам напоменути да када сам због овог случаја 
надлежног инспектора рада добио сам одговор да за њих овај случај не постоји 
јер предузетник уопште није пријавио рад и они о том градилишту незнају да је 
уопште постојало. Мислим да је ово без коментара. 

3. ЗАКЉУЧАК 

По природи посла се подразумева, да судови у највише случајева у 
предметима из области безбедности и здравља на раду користе судске вештаке. 

Стручни налази који утврђују извор и узрок повреде на раду, одређују одго-

ворност појединаца за насталу повреду или губитак материјалних добара, као 
веродостојни документи из свакодневне производне праксе могу бити значајни – 

чак фундаментални - фактори при оцењивању знања појединаца, организатора 

производног и креативног рада, (економисте, правника, и инжењера свих профи-
ла) из области и безбедности и здравља на раду. 

У стручност и одговорност самог налаза вештака суд никада не сумња, 

када на основу тог документа доноси своју одлуку. Стручни налаз који открива 

све моменте – детаљно обрађује и претходне догађаје, утврђује изворе, узроке и 
њихове међусобне везе – може се сматрати и прихватити као меродавна оцена, да 

ли учесници предметног спора познају прописе из области безбедности и здра-

вља на раду. 
Поред стручног знања из области правне регулативе бeзбедности и здра-

вља на раду, аутор добро познаје и другу страну медаље, образовање из области 
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безбедности и здравља на раду на високим стручним школама и факултетима у 
садашњим приликама. Свакако изузетак чине ова установа под чијем окриљем се 
одржава и овај скуп и која образује врло способне и стручне кадрове, као и наш 
једини Факултет заштите на раду у Нишу. 

Образовање као услов за безбедност и заштиту запослених је врло важан 
чинилац. Са те тачке гледишта, синтеза појма безбедност и здравље на раду и прак-
тичног производног рада једино може постићи жељени циљ, да све високостручне 
образовне институције образују такав стручни кадар који безусловно прихвата и 
примењује мере безбедности и здравља на раду у свим гранама индустрије. 

Уколико овај фактор, чинилац буде присутан и овај материјал добија 
своју одређену вредност и даје могућност вредновања образовања и критичног 
осврта на недостатке образовања из области безбедности и здравља на раду. 

Нажалост, стварност показује и доказује тога у пракси мало има. Не верујем 
да би у овој области улепшавање ситуације или околишање било би од користи. 

Рад приказује да у стварности имамо много више потешкоћа и неразумевања 
него ли прихватања позитивних обавеза. Приказује и појединачне, конкретне случа-
јеве где је аутор био активни учесник судских процеса за накнаду штете или пак 
утврђивања прекршајне или кривичне одговорности појединаца. Иако су били од-
војени, појединачни случајеви по својим особинама дали су могућност системати-
зовања, уопштавања и груписања свих негативних појава. 

То су:  
1. недостатак правилног схатања безбедности и здравља на раду, 
2. недостатакраспознавања комплексности безбедност и здравље на-

раду, 

3. недостатак образовања безбедности и здравља на радуу свим видо-
вима стручних предмета, 

4. омаловажавање научноистраживачког рада у овој области и 

5. безуспешност у публикацији научних и практичних резултарта 
знања у овој области. 

Сви набројани чиниоци су уско везани са образовањем на споменутим 
високостричним школама ифакултетима и добра обука повољно би утицао без-
бедност и здравље запослених.  

У нади да ће ускоро тако бити завршавам овај рад. 
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МЕЂУСОБНИ ОДНОС ЗАКОНА, ОПШТИХ АКАТА  

И АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 

Драгослав Нешков1 

РЕЗИМЕ  
Закони и општа акта правних субјеката су међусобно зависни, у одређеној су ко-

релацији и праавној хијерархији. 

Закони имају већу правну снагу од општих аката. Општи закон је универзалнији, 

свеобухватан и заједнички у односу на посебан који регулише засебну материју.  

Колективни уговор, правилници и остала општа акта не могу да садрже одредбе 

којима се запосленима дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и 

услова који су утврђени законом.  

Кључне речи: закон, опша акта, безбедност и здравље на раду, ризик, процена 

ризика, опасност и штетност.  

MUTUAL RELATIONS BETWEEN LAWS, GENERAL ACTS  

AND ACTS ON RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT  

Laws and general acts of legal subjects are mutually dependent. They are in a certain 

correlation and legal hierarchy. 

Laws have more legal power than general acts. A general law is more universal, 

comprehensive, and common with regard to a special one that regulates a specific matter.  

Collective agreements, regulations and other general acts cannot contain articles that 

give fewer rights or establish less favorable working conditions in comparison to the rights and 

conditions guaranteed in laws.  

Key words: law, general acts, occupational health and safety, risk, risk assessment, 

hazard, harm 

1. УВОД 

Међусобни однос закона и општих аката правних субјеката рагулисани су 
уставом и законом. Права, обавезе и одговорности по основу безбедности и 
здравља на раду уређују се колективним уговором, општим актом послодавца 
(правилником о безбедности и здрављу на раду) или уговором о раду.  

Послодавац је дужан да општим актом односно колективним уговором, 
утврди права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду 
а ако има до десет запослених, може ова права, обавезе и одговорности да утврди 
и уговором о раду.  

Правилником о организацији радних места, утврђују се организациони 
делови код послодавца, врсте послова, врсте и степен стручне спреме и други 
посебни услови за рад на тим радним местима. Овај правилник доноси директор 

                                                
1 Факултет за Европско правно-политичке студије-Сремска Каменица 
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односно предузетник а обавеза доношења овог правилника не односи се на пре-
дузетника који има пет и мање запослених.  

Правилник о организацији и систематизацији радних места је полазни 
општи акт за функционосање и снимање организације рада, ради процене ризика 

на радном месту и у радној околини. 

Снимак организације рада послодавца садржи послове, називе и локацију 
радних места где се обављају послови, услове за заснивања радног односа и број 

запослених на тим радним местима по одређеним структурама и радном времену, 

као и одступање од утврђене организације и др. 
Ови општи акти: колективни уговор, правилник о организацији и систе-

матизацији радних места, правилник о безбедности и заштити здравља, акт о 

процени ризика и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се запосленом 

дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су 
утврђени законом.  

2. ОДНОС ЗАКОНА И ОПШТИХ АКАТА 

Општим актом и уговором о раду могу да се утврде већа права и повољ-
нији услови рада од права и услова утврђених законом. Колективни уговори, оп-

шти, посебни и појединачни тј. код послодавца по наведеном редоследу су у хи-

јерархијском односу, те ако се њима и другим општим актом утврђују неповољ-

нији услови рада од услова утврђеним законом, примењују се одредбе закона.  
Ако се уговором о раду утврђени неповољнији услови рада од услова 

утврђених законом и општим актом, такве одредбе уговора о раду су ништавне. 

Ништавност одредаба о раду утврђује се пред надлежним судом. Право да се 
захтева ништавност не застарева.  

Правилник о органозацији и ситематизацији радних места и акт о проце-

ни ризика су исте правне снаге и у међусобној су корелацији, зависни су и 
условљавају један другог. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места утврђује се 

свако радно место поједниначно, путем описа радног места, врсте поступања у 

обављању послова и задатака у датим условима радне средине и у односу на 
потребно коришћење средстава рада и енергије. 

Актом о процени ризика, предвиђају се могуће опасности и штетности на 

утврђеним радним местима а зависно од тако утврђених врста послова и датих 
услова предвиђају се мере и начини за отклањање или смањење ризика.  

Ако и поред свих прописаних мера безбедности и заштите здравља и ова-
ко предвиђених мера за отклањање или смањење ризика дође до смрти, колек-
тивне повреде на раду, тешке повреде, појаве се нове опасности или штетности 
др, акт о процени ризика подлаже потпуној измени или делимичним изменама и 
допунама, у делу који се односи на одређено радно место и са њим повезаним 
радним местима, зависно од разлога. 

На овај начин нов или измењен и допуњен акт о процени ризика поново, 
повратно делује на правилник о организацији и систематизацији радних места, тј. 
условљава да се организацја посла и конкртни послови на радном месту саобразе 
тј. усагласе постојећим опасностима и штетностима, односно да се предвиде 
законом прописани посебни услови у погледу здравственог стања, психофизич-
ких способности и доба живота (чл. 82 Закона о раду) тј. да се утврди радни 
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однос за обављање послова са повећаним ризиком (чл. 38 Закона о раду), те да се 
уговором о раду за ове послове закључује само ако запослени испуњава услове за 
рад на тим пословима на основу претходно утврђене здравствене способности.  

Овакав међусобни однос закона, колективних уговора и општих аката а 
посебно акта о процени ризика на радном месту и у радној околини чини ове акте 

кохеретним а укупан правни систем складним тако да представља јединстевну и 

непротивуречну целину. 

3. АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И МЕРЕ ЗА ЊЕГОВО 

СПРЕЧАВАЊЕ, ОТКЛАЊАЊЕ ИЛИ СМАЊЕЊЕ 

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у 
радној околини регулише доношење акта о процени ризика на радном месту и у 

радној околини. Послодавац покреће поступак процене ризика доношењем Од-

луке о покретању поступка процене ризика, а стручно лице саставља и предлаже 

план спровођења поступка процене ризика, који доноси послодавац. Стручно 
лице је лице за послове безбедности и здравља на раду, са положеним стручним 

испитом и њега или више лица, односно правно лице или предузетника са 

лиценцом, одређује послодавац одлуком о покретању поступка процене ризика, 
као одговорно лице за спровођење овог поступка. 

План процене ризика садржи:  

6. правни основ за процену ризика, који обухвата прописе у област без-

бедности и здравља на раду, затим националне и међународне смер-
нице, директиве и стандарде, 

7. организацију и координацију спровођења, измена и допуна поступка 
процене ризика 

8. списак процењивача ризика, односно уско стручних особа из поједи-
них области 

9. методе за процену ризика 
10. фазе и рокове за процену ризика 
11. начин прикупљања документације потребне за процену ризика 
12. информисање процењивача ризика  
13. коодинацију измедју процењивача ризика 
14. начин прибављања информација, значајних за процену ризика, од за-

послених 
15. консултације са представницима запослених и информисање представ-

ника запослених о резултатима ризика и предузетим мерама 
16. друге радње потребне за спровођење измене и допуне поступака про-

цене ризика. 
Циљ процене ризика је да омогуће послодавцу да заштити здравље запо-

слених планирањем и спровођењем конкретних превентивних мера, као што су:  
- одабир безбедних сировина и материјала који се користе при раду 

- безбедну организацију и режим рада 

- оспособљавање запослених за безбедан рад 
- информисање запослених о ризицима и мерама заштите 

- обезбеђењем адекватних средстава опште и личне заштите запосле-

них на раду 

- слање запослених на превентивне лекарске прегледе 
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Ризик се може дефинисати као производ вероватноће да ће се неки не-
повољни (нежељени) догађај десити и тежине последица тог догађаја на здравље 

запослених. Процена да ли постоји опасност се мора спровест за сва радна места, 

било да су она фиксни објекти (као што су производни погони, канцеларије и 
др.), променљива радна места (градилишта, докови) или покретна радна места 

(као што су теренско пружање услуга и сл.). 

Када се нека опасност констатује, основно питање је, како се она може 
елиминисати или смањити. Осим уочавања опасности потребно је и идентифико-

вање потенцијално угрожених лица. То могу бити редовно или повремено запо-

слена лица, посетиоци, запослени на суседним радним местима итд. Најсложе-

нији део у процени ризика је препознавање и утврђивање опасности и штетности 
на радном месту и у радној околини. На основу детаљне анализе радног процеса 

и услова рада на радном месту саставља се листа опасности и штетности, које се 

у зависности од њихове врсте и природе групишу у:  
17. механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад 

18. опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места 

19. опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 

Механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад, као 
што су недовољна безбедност због покретних или ротирајућих делова, слободно 

кретање делова или материјала, унутрашњи транспорт и кретање радних машина 

или возила, коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести пожар и 
експлозије, немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места ра-

да и други фактори. 

Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места, 
као што су опасне површине, подови, све врсте газишта, оштре ивице, грубе 

површине, рад на висини или дубини, рад у скученом, ограниченом простору, 

мокре и клизаве површине, физички нестабилна радна места, сметње као после-

дица употребе личних заштитних средстава, коришћење неодговарајућих или не-
прилагођених метода рада и друге опасности. 

Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, као што 

су опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме 
под напоном, опасност од индиректног додира, од топлотног дејства, услед удара 

грома, опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања и др. 
Штетности се групишу у:  
1. штетности које настају или се појављују у процесу рада 
2. штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 
3. штетности везане за организацију рада, 
4. остале штетност које се појављују на радним местима 
Штетности које настају или се појављују у процесу рада, као што су хемиј-

ске штетности, прашина, димови, физичке штетности (бука, вибрације), биолошке 

(микроорганизми, алергени), штетни утицаји микроклиме, неодговарајућа или недо-

вољна осветљеност, штетни утицаји топлотног, јонизујућег, нејонизујућег, ласерс-

ког, ултразвучног зрачења, штетни климатски утицаји (рад на отвореном), штетно-
сти које настају при коришћењу опасних материја у производњи, транспорту, пако-

вању, складиштењу или уништавању и друге штетности. 

Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 
који се узрочно везују за радно место и послове које запослени обавља, као што 
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су напори и телесна напрезања при ручном раду са теретом и разним другим 
повећаним телесним активностима, нефизиолошки положај тела при раду, психо-

лошка оптерећења, стрес, монотонија и др. Одговорност у примању и преношењу 

информација, рад са странкама, конфликтне ситуације, одговорност у руковође-
њу и др. 

Штетности везане за организацију рада, као што су рад у сменама, пре-

ковремени рад, рад ноћу, скраћено радно време, приправност за случај интервен-
ција и сл. 

Остале штетност које се појављују на радним местима као што су 
штетности која проузрокују друга лица (насиље), рад са животињама, рад у атмо-
сфери са високим и ниским притиском, у близини или испод површине воде.  

После утврђивања опасности и штетности врши се процењивање ризика у 

осам прописаних тачака и то за сваку утврђену и препознату опасност или штет-

ност, упоређивањем нађеног стања са дозвољеним вредностима, прописаним одго-
варајућим стандардима или препорукама. Процена ризика је тимски посао којим 

руководи стручно лице, а спроводи са са циљем да се установе елементи који могу 

проузроковати повреду или обољење, како би се опасности уклониле. Када и поред 
свих предузетих превентивних мера није могуће елиминисати ризик, тада је пот-

ребно управљати ризиком. Управљање ризиком је процес који обухвата дефиниса-

ње постојећег нивоа ризика, усвајање прихватљивог нивоа ризика, довођење по-

стојећег ризика на прихватљив ниво и његово одржавање. Због тога је веома важно 
да у процени ризика учествују послодавци, руководиоци и запослени. 

По спроведеном поступку, послодавац доноси закључак (акт о процени 

ризика) који садржи:  
- сва радна места на којима је извршена процена ризика 

- радна места са повећаним ризиком 

- приоритет у отклањању ризика 
- изјаву послодавца којом се обавезује да ће примењивати све утврђене 

мере 

Акт о процени ризика подлеже потпуној измени након сваке колективне 

повреде на раду са смртним исходом а делимичним изменама у случајевима: смртне 
повреде, тешким повредама, новим опасностима, мерама инспектора рада и друго. 

Најзначајнији и практично суштински део Акта о процени ризика су мере 

за спречавање, отклањање или смањење ризика.  
Оне могу да буду разноврсне и обухватају:  

- преглед, испитивање и одржавање средстава за рад у исправном стању 

- обезбеђивање прописаних услова за безбедан и здрав рад 
- оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад 

- обезбеђивање, одржавање и испитивање опреме и средстава за личну 

заштиту на раду 

- упућивање запослених на превентивне лекарске прегледе. 
Редослед примењивања ових мера је следећи:  

- елиминација и сузбијање ризика у њиховом настајању 

- замена опасних елемената мање опасним или безопасним 
- дати предност мерама колективне над индивидуалном заштитом 
- применити технолошки прогрес и евалуацију знања 
- унапређење и постизање вишег нивоа заштите 
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- утврдити на предлог медицине рада, посебне здравствене услове које 
мора да испуњава запослени на радном месту са повећаним ризиком. 

Акт о процени ризика садржи опис процеса рада са проценом ризика од 

повреда, односно оштећења здравља на радном месту и у радној околини, као и 
мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и 

здравља на раду. 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

Према наведеном закони и општа акта правних субјеката су међусобно за-

висни, у одређеној су корелацији и правној хијерархији. Закони имају већу правну 

снагу од општих аката. Општи закон (Закон о раду) је универзалнији, свеобухватан 

и заједнички у односу на посебан (Закон о безбедности и здрављу на раду) који 
регулише засебну материју. Колективни уговор, правилници и остала општа акта 

не могу да садрже одредбе којима се запосленом дају мања права или утврђују 

неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом.  
Овакав међусобни однос закона, колективних уговора и општих аката а 

посебно акта о процени ризика на радном месту и у радној околини чини ове акте 

кохеретним а укупан правни систем складним тако да представља јединстевну и 

непротивуречну целину. 
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ЗНАЧАЈ КОРПОРАТИВНЕ  

ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Сања Станисављев1, Наташа Ђуричић1, 

sanja@tf.zr.ac.yu, natasa@tf.zr.ac.yu  

РЕЗИМЕ 
Корпоративна друштвена одговорност (CRS - Corporate Social Responsibility) је 

концепт у оквиру којег се компаније према свим својим стејкхолдерима односе на етички 

и осговоран начин. Кључни стејкхолдери су запослени, клијенти, муштерије, добављачи, 

локална и савезна влада и локална заједница. 

Корпоративна друштвена одговорност је систем пословања предузећа који доприно-

си добробити целог друштва, па тако и самог предузећа. Компаније не функционишу изоло-

вано од друштва око себе, већ су оне његов саставни део и њихова конкурентска способност 

зависи управо од услова и околности у којима раде. Улагањем у друштво, предузећа стварају 
једно здраво окружење које ће му помоћи у свом расту и развоју. Многе организације схва-

тају да брига о друштву и животној средини, уколико се од самог почетка уклапа у пословну 

стратегију, доводе до значајних иновација и обезбједјују конкурентску предност..  

Кључне речи: Корпоративна друштвена одговорност, стејкхолдери, управљање 

корпоративном друштвеном одговорношћу. 

IMPORTANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

ABSTRACT 

Corporate Social Responsability is a koncept where the Companies behave are etic and 

responsibility. Key stakeholders are employees, clients, customers, suppliers, local and federal 

governments and local communities. Corporate social responsibility is a business system that 

contributes to the welfare of the whole society, and so the companies. Companies do not operate in 

isolation from the society around them, but they are an integral part of their competitive ability 

depends on precisely the conditions and circumstances in which they work. By investing in the 
company, companies create a healthy environment that will help him in his growth and development. 

Many organizations realize that care about society and the environment, if from the beginning fits in 

the business strategy, leading to significant innovation and provide competitive advantage. 

Key words: Corporate Social Responsibility,Stejcholders, Management Corporate 

Social Responsability. 

1. УВОД 

Многе организације нису ни свесне да се њихова активности према друш-

тву и заинтересованим странама (стејкхолдери) могу именовати: корпоративна 

друштвена одговорност (CRS - Corporate Social Responsibility). То је концепт у 
оквиру којег се компаније према свим својим стејкхолдерима односе на етички и 

осговоран начин. Кључни стејкхолдери су запослени, клијенти, муштерије, до-

бављачи, локална и савезна влада и локална заједница.. Од компанија се очекује 

                                                
1 Технички Факултет Михајло Пупин,Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин 
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да превазиђу поступање које карактерише минималистички приступ у погледу 
поштовања правних прописа, већ разматрање и активно спровођење стратегије 

улагања у хумани капитал, животну средину и унапредење односа са заинтересо-

ваним странама, цесто у складу са локално развијеномфилозофијом одрживог 
развоја. 

Друштвено одговорне компаније се држе приступа "троструког резулта-

та" узимајући у обзир друштвени, економски и утацај на животну околину које 
има њихово пословање. 

Један од начина да компаније придобију велики број корисника и купаца 

је решавање проблема заједнице и укључивање у њу. Многе компаније почеле су 

да улажу новац како би помогле да се реше бар неки проблеми у друштвеној 
заједници. Најчешће је помоћ усмерена у школство, здравство, културу, спорт, 

уметност. Компаније се тако интегришу у локалну заједницу, а у томе им помажу 

медији. У свету су компаније свесне да им оваква улагања доносе корист, јер 
тако постају присније са својим клијентима и граде себи позитиван имиџ. Због 

тога се више новца улаже у друштвену одговорност, иако рекламирање доноси 

већу зараду. 

2. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ  

ДРУШТВЕНО КОРПОРАТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Корпоративна друштвена одговорност (CRS - Corporate Social Responsibility) 

је концепт у оквиру којег се компаније према свим својим стејкхолдерима односе на 
етички и осговоран начин. Кључни стејкхолдери су запослени, клијенти, муштерије, 

добављачи, локална и савезна влада и локална заједница. 

Невладинеорганизације захтевају од мултинационалних корпорација про-
мену понашања какоби се ситуација променила када су у питању исходишта 

њиховог деловања у односуна потрошаче, запослене, саму животну средину и 

угрожене природне врсте, као и примитивне људске заједнице и њихов аутен-

тичан, традиционалан нацин живота. Истовремено, невладин сектор иде и корак 
даље у настојању да иницира и наметне корпоративном сектору нове кодексе 

деловања како би се дефинисала друштвена одговорност пословања. Ови кодекси 

не представљају правно санкционисане скупове правила иза којих стоји држава, 
већ препоруке приниципа понашања која прате бизнис уз очекивање да их 

корпорације добровољно усвоје и примене.  
Појам друштвено одговорног пословања је веома широк и по својој при-

роди, понекад, неухватљив. Ипак, најчешће се као најважније компоненте CRS-а 
наводе заштита животне средине, сигурност на раду, људска права, ангажман у 
заједници, пословни стандарди и тржиште.  

Друштвено ангажовање обично се поима као централни сегмент друштве-
но одговорног пословања. Кроз пружање подршке, најчешће финансијске, разли-
читим пројектима, организацијама или појединцима, компаније дају свој допри-
нос изградњи здравијег И успешнијег окружења, градећи свој имиџ „доброг 
комшије―. Код већине компанија овај аспект ангажовања је најзаступљенији и 
управо овај сегмент је од централног значаја за укључивање пословне заједнице 
у процес смањења сиромаштва у Србији. 

Велики еколошки изазови с којима се свет у целини, као и свака држава 
данас суочавају неизоставно намећу императив унапређења пракси из домена 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

196 

заштите и унапређења животне средине-постојање система управљања заштитом 
животне средине у оквиру организационе структуре компанија И његову 

развијеност; испуњавање стандарда из домена заштите животне средине; вршење 

процене утицаја на животну средину (праћење потрошње и емисија); и постојања 
трајних програма из домена унапређења управљања отпадом, рециклаже, уштеде 

енергије и енергетске ефикасности. 

Запослени су најважнији стејкхолдери за највећи број компанија, а њихове 
праксе из домена поштовања радних права имају велики утицај како на пословање 

самих компанија, тако и на шири друштвени контекст. Питања која су овом при-

ликом превасходно су: безбедност и здравље на раду; едукација запослених, односно 

пружање могућности за њихово професионално усавршавање; обезбеђивање посеб-
них погодности за запослене, као што су флексибилно радно време, помоћ у ре-

шавању стамбених питања, покривање трошкова превоза, рекреација и друго; и 

питање постојања дијалога између управљачких структура и запослених. 
Истинска посвећеност ЦСР-у повлачи за собом изузетно позитивне 

резултате у квантитативном и квалитативном смислу:  

- увећање тржишне вредности компаније  

- значајно повећање продаје  
- привлачење нових купаца или корисника  

- бољи квалитет производа или услуга  

- повећано задовољство купаца или корисника  
- мотивисану и посвећену радну снагу  

- привлачење талената  

- повећану продуктивност  
- смањење оперативних трошкова  
Друштвено одговорно пословање обезбеђује ефикасност предузећа и ње-

гов углед, безбедност и здравље запослених,бригу о условима рада запослених, 
заштиту животне средине и природних ресурса,донације,мотивацију и оданост 
запослених и клијената,као и других кључних учесника у пословању. 

У погледу система управљања ЦСР-ом запажа се да релативно мали број 
компанија (једна петина) делује кроз фондове или фондације, што говори о још 
увек ниском степену институционалног приступа филантропском или друштве-
ном ангажовању код компанија у Србији. И поред релативно малог броја, приме-
ћује се шаренило у начину деловања тих фондова/фондација (на пројектној ос-
нови, кроз донације, конкурсе или на неки други начин), из чега се може закљу-
чити да се још увек не може говорити о постојању неког „главног тока― у задуж-
бинарству привредног сектора у Србији. Од области деловања које су покривене 
радом ових фондова/фондација, највећи број је посвећен социјалној заштити, 
науци и образовању и култури и уметности, док су у погледу циљних група 
главни корисници првенствено деца и омладина. 

Невладине организације захтевају од мултинационалних корпорација 
промену понашања како би се ситуација променила када су у питању исходишта 
њиховог деловања у односу на потрошаце, запослене, саму животну средину и 
угрожене природне врсте, као И примитивне људске заједнице и њихов аутен-
тичан, традиционалан нацин живота. Истовремено, невладин сектор иде и корак 
даље у настојању да иницира и наметне корпоративном сектору нове кодексе 
деловања како би се дефинисала друштвена одговорност пословања. Ови кодекси 
не представљају правно санкционисане скупове правила иза којих стоји држава, 
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вец препоруке приниципа понашања која прате бизнис уз оцекивање да их кор-
порације добровољно усвоје и примене. Они корпоративни актери који се су-
протстављају овом тренду улазе у репутационе ризике који се, како се видело на 
примеру компаније „Нике― и њима слицним (слуцајеви грубе експлоатације де-
цијег рада у земљама трецег света) могу одразити на пад профита услед бојкота 
производа, а не због правне осуде и спроводења санкција. 

Међународна организација за стандардизацију је покренула рад на изради 
међународних смерница које се односе на друштвену одговорност- ИСО 26000, 
смернице о томе шта би организације требало да раде на добровољној бази на 
пољу друштвене одговорности. 

3. КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  
ДОМАЋИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Корпоративна друштвена одговорност, као нови концепт, све више 
постаје интегрални део стратешких докумената, како на глобалном нивоу, тако и 
на нивоу националних економија, компанија и малих и средњих предузећа  

ЦСР се у Србији, попут већине земаља у региону, генерално поима као 
добровољни додатак основној пословној активности компаније и често се повезује 
искључиво са спонзорисањем и филантропијом, тако да је деловање базирано пр-
венствено на донаторству. Са друге стране, у малом броју компанија, пре свега из 
редова великих мултинационалних компанија, постоји свест о значају ЦСР-а за 
управљање ризицима и развијење квалитетних односа са стејкхолдерима, тако да је 
у свега нешто више од трећине компанија идентификовано постојање неке врсте 
дугорочних пројеката и програма, прецизно дефинисаних и са јасно одређеним 
циљем. Ипак, оно што охрабрује је утисак да је све снажнија сарадња са органи-
зацијама из других друштвених сектора и да три четвртине испитаних компанија 
има неки вид дугорочне или партнерске сарадње са њима, при чему највећи број 
сарађује са организацијама цивилног друштва и установама социјалне заштите, 
или им пружа трајну подршку. 

Најчешћа поља ангажовања домаћих предузећау у виду ЦРС-а приказана 
су дијаграмом 1:  

Dijagram 1: Polja angažovanja - zbirno
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Најчешћа поља ангажовања домаћих предузећау у виду ЦРС-а су под-
ручја у науци и образовању,стипендурања, хуманитарне активности, култура и 

уметнист, спорт, верске институције, животна средина, инфраструктура...  

Ако ме питате у шта треба више улагати, рећићу вам дефинитивно у 
корпоративну друштвену одговорност―, истиче Ставрос Јоану директор Еуро-

банк ЕФГ штедионице 

У даљем тексту даћемо примере корпоративне друштвене одговорности 
неких компанија,које би и остале могле да следе. 

Неке од домаћих компанија које могу послужити као пример корпора-

тивне друштвене одговорности су: Теhnicom grup и Телеком, РТВ Б92, Philip 

Morris International DIN... 
Процес приватизације и нова предузећа која долазе треба да донесу са 

собом културу корпоративне друштвене одговорности―, рекао је Радован Јела-

шић, гувернер Народне банке Србије. 
Медији имају велику улогу у решавању проблема заједнице. Тако је на 

пример медијско извештавање о Сигурној женској кући обезбедило велики број 

донација за жртве породичног насиља. 

Теhnicom grup жели да активно учествује у стварању социјално задовољ-
ног и просперитетнијег друштва. Неке од спонзорских и хуманитарних акција 

којима показује своју моралну обавезу према друштву у коме живи су следеће: 

Техницом је једна од првих компанија које су помогле акцију "100 рачунарских 
учионица у основним школама у Републици Србији" у организацији предузећа за 

телекомуникацију "Телеком" у сарадњи са републичким Министарством просве-

те и спорта и Министарством за науку и животну средину. 
Циљ донаторске акције је да се основним школама обезбеде услови, рачу-

нарске учионице, софтвер и тренинг како би се нове генерације припремиле за 

рад на рачунарима уз коришћење Интернета. 

Желећи да да своје допринос Београдском маратону, највећој спортској 
манифестацији и догађају од посебног значаја за Град Београд, Техницом се 

појавио као један од спонзора. Пријавни центар 18-ог Београдског маратона се 

звао " Теhnicom пријавни центар". 
РТВ Б92 је покренуо акију прикупљања средстава за изградњу куће – 

склоништа за жену и децу, жртве породичног насиља која ће трајно бити уступ-

љена на коришћење "Саветовалишту против насиља у породици". Теhnicom је 
помогао ову иницијативу. 

Подржане су намере спортског друштва "Црвена звезда" да се сваког 
месеца награде најбољи спортисти у нашој земљи. Теhnicom је новчану помоћ 
уручио Дејану Бараћу, трећем боксеру у Европи и најуспешнијем српском бок-
серу за 2006. годину. 

Испред Универзитета у Београду Академска мрежа Србије је расписала 
конкурс за израду заштитног знака и лого-а АМРЕС-а. Као једини спонзор 
конкурса појавио се Теhnicom Computers, који је у АМРЕС-у препознао један од 
најбитнијх ресурса развоја будућег информатичког друштва.  

У јуну 2009. године, Смарт Колектив/Форум пословних лидера организо-
вали су ―Наш Београд‖, дан волонтерских активности по цитавом главном граду. 
Стотине волонтера из компанија цланица Форума уцествовало је И реализацији 
пројеката као што су поправке зграда и терена дневног боравка/радионице 
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сликања за децу са Дауновим синдромом, или водење ромске и остале угрожене 
деце у зоолошки врт. Други су се возили чамцем до Великог ратног острва где су 
чистили гомиле смеца које се наталожило на обали и рециклирали пластичне 
флаше. Након сјајног успеха ―Нашег Београда‖, ИСЦ и Смарт Колектив надају се 
да це и убудуце организовати слицне догађаје 

На конференцији Друштвено-корпоративна одговорност, упоредно искуство 
Србија-Словачка речено је да је за локални развој Србије, у циљу друштвено одго-

ворног пословања, дуванска индустрија Пхилип Моррис из Ниша од 2003. уложила 

више од шест милиона евра, и то највише у образовање, културу и уметност, рекла је 
Маја Шотра, ЦСР менаџерка из компаније Пхилип Моррис Србија. 

Уговором о приватизацији из 2003. године компанија Philip Morris In-

ternational PMI обавезала се да плати 378 милиона еура за 66.45 одсто удела ДИН 
Фабрици Дувана Ниш, да у наредних пет година уложи додатних 64.9 милиона 

еура у инвестициони програм, као и да обезбеди социјални програм у износу од 

59.1 милиона еура. Купац је такође понудио пратећи социјални програм вредан 

7.1 милиона еура, који укључује мере здравствене заштите, програме додатне 
обуке, као И допринос локалној заједници града Ниша. 

„Људи су уморни од реклама које су некада потпуно неискрене. Бомбар-

довани су рекламама са свих страна, а са друштвеном одговорношћу се улаже у 
образовање и културу и заједница то увиђа―, Миодраг Стојадиновић менадер 

Philip Morris-а. 

Компанија Philip Morris је за четири године, откад је преузела Дуванску 

индустрију Ниш, омогућила 186 стипендија нишким студентима, 37 стипендија 
за групне студентске пројекте, модернизовала 26 школа и организовала 250 

културних догађаја.Као највећа нишка компанија свесна је тога да има значајну 

улогу када је у питању подршка развоја града.Пружа подршку талентованим 
појединцима и учествује у финансирању разних креативних активности које због 

недостатка средстава не могу да дођу до изражаја. 
Образовање кроз стипендије чини 30 одсто доприноса ове организације 

локалној заједници.Социјалне иницијативе чине око 20 одсто, док је спорт до са-
да чинио 50 одсто укупних доприноса Нишу.  

Компанија обезбећује средства за подршку најталентованијим студен-
тима са 4 факултета Универзитета у Нишу. У 2005. години 54 студента из Ниша 
и 9 студентских тимова-око 100 људи добило је стипендију као награду за квали-
тет рада и залагање. У циљу даљег ангажовања компанија финансира различите 
програме летње праксе такође за најбоље студенте. 

Друштвену одговорност компанија примењује на целокупан ланац снаб-
девања, са надом да ће и остали у овом ланцу чинити исто. 

Одговорно понашање поменуте компаније превазилази границе непо-
средне заједнице. Пример је иницијатива коју су покренули у региону северног 
Баната погођеног поплавама. Компанија се удружила са једном невладином орга-
низацијом из Ниша и пружила помоћ селу Јаша Томић, тако што су прикупили 
добровољни прилог од својих запослених и издвојили донацију од 25 хиљада 
еура за грађевински материјал. 

Као и у земљама широм света и у Србији је поменута компанија покре-
нула програм спречавања доступности цигарета малолетницима. 

Својим примером компанија Пхилип Моррис Интернатионал је показала 
како послује једна велика светска компанија и са улагањем од 630 милиона еура 
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у последњих пет година ова компанија постала је једна од три највећа инвес-
титора у земљи. Бројним примерима ФМИ је показала шта значи одговорно, 

друштвено и економско пословање које јача локалну заједницу и унапређује њен 

развој у свим сферама друштвеног живота. 
"Телефонија" а.д. је од свог оснивања активно укључена у живот уже и 

шире друштвене заједнице.  

Кодексима пословне етике и корпоративног управљања њиховог посло-
вања, као и константним праћењем актуелних проблема и трендова у друштву, 

трудиме се да у складу са могућностима, дају свој допринос његовом развоју и 

остваримо позицију поштованог члана друштвене заједнице којој припадају. 

Посебну пажњу посвећују запосленима и клијентима, здравом животном 
окружењу, здравим вредностима… Донаторске, спонзорске и хумантиарне ак-

ције један су од начина на који П.С. "Телефонија" а.д. пружа подршку и помаже 

разноврсним делатностима друштвеног живота. 
―Наша компанија основала је Теленор фондацију у марту 2007. године. 

Као највећи страни инвеститор у Србији, Теленор путем Фондације наставља да 

улаже у Србију и помаже развој њених друштвених потенцијала. Жеља нам је да 

помогнемо у решавању неких тешкоћа са којима се суочава српско друштво и 
зато Фондација иницира и подржава пројекте који нуде делотворна, одржива и 

развојна решења на територији целе Србије. То је, уједно, и смисао јединственог 

концепта корпоративне друштвене одговорности који Теленор група успешно 
спроводи широм света ― Ћел-Молтен Јонсен, генерални директор Теленора и 

председник управног одбора Теленор фондације. 

Нафтна индустрија Србије је путем спонзорства и донација помогла 
бројне културне и спортске пројекте, институције и успешне појединце. На тра-

диционалном пријему који је организован тим поводом, наведено је да је НИС, 

између осталог, подржао одржавање Европског првенства у стоном тенису, као и 

возача Формуле Рено такмичења, Милоша Павловића. НИС је, такође, спонзор 
већег броја спортских клубова, као и Рукометног савеза Србије и Кошаркашког 

савеза Србије. Национална нафтна компанија помогла је и бројне културне про-

јекте, изградњу Храма Светог Саве, обнову манастира Жича, Милешево, Грача-
ница, Ковиљ... НИС је учествовао и у покретању нових филмских фестивала и 

омогућио продукцију више играних филмова и позоришних представа, као и 

одржавање Wеб фест-а и музичког фестивала ЕXИТ. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Компаније уколико желе да опстану на глобалном светском тржишту и 
уколико желе да обезбеде и задрже конкурентску позицију морају да прате 
промене и усаврше свој начин пословања. Поред својих интереса морају да воде 
рачуна о својим запосленима, младим и перспективним у свом окружењу и својој 
заједници. Поред својих интереса, морају водити бригу о својим запослнима, 
њиховој безбедности на раду, образовању, социјалној заштити, заштити животне 
средине и другим друштвено одговорним аспектима.  

Појам корпоративне друштвене одговорности (ЦСР) нов је у Србији С 
обзиром на то да је Србија запоцела политицку и друштвено-економску тран-
зицију касније од многих других земаља, многе фирме још увек имају премало 
свести о користи друштвено одговорној пракси, јер доживљавају то као не-
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профитно и непрактицно искуство. С друге стране, обицни градани не узимају у 
обзир ЦСР када нешто купују или се баве својим животима. 

У погледу система управљања ЦСР-ом запажа се да релативно мали број 
компанија делује кроз фондове или фондације, што говори о још увек ниском 

степену институционалног приступа филантропском или друштвеном ангажова-

њу код компанија у Србији. И поред релативно малог броја, примећује се шаре-
нило у начину деловања тих фондова/фондација из чега се може закључити да се 

још увек не може говорити о постојању неког „главног тока― у задужбинарству 

привредног сектора у Србији. Од области деловања које су покривене радом ових 
фондова/фондација, највећи број је посвећен социјалној заштити, науци и 

образовању и култури и уметности, док су у погледу циљних група главни 

корисници првенствено деца и омладина.
 

Надамо се да ће у будућности што већи број домаћих компанија приме-
њивати концепт корпоративне друштвене одговорности и на тај начин поправити 

слику о себи тј. Изградити добар имидз у свету. 
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ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОСОБЉА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

Мартин Ђовчош1 

mdjovcos@cad.gov.rs 

РЕЗИМЕ 
У раду се говори о оспособљавању особља за превоз опасних материја у ваздуш-

ном саобраћају. Врши се сагледавање нормативног уређења домаће и међународне регула-

тиве у области транспорта опасних материја у ваздушном саобраћају и говори о одго-

ворностима учесника транспорта. На крају рада, даје се мишљење о томе, у ком правцу 

треба радити у циљу унапређења стања у овој области. 

Кључне речи: опасне материје, транспорт, ваздушни саобраћај 

STAFF TRAINING FOR TRANSPORT  

OF DANGEROUS GOODS IN AIR TRANSPORTATION 

ABSTRACT 
This paper discusses the training of personnel for the transport of dangerous goods in air 

transportation. It reviews domestic and international regulations governing the transport of danger-

ous goods by air and deals with the responsibilities of participants in the process. Additionally, the 

paper considers the issue which direction should be taken to improve the situation in this field. 

Key words: hazardous materials, transport, air transportation 

1. УВОД 

Број опасних материја у свету порастао је на више од 4,5 милиона, од 
чега је у свакодневној употреби око шездесет хиљада. Више од 9.000 произведе-
них хемикалија користи се у количинама већим од 500 кг, а око 150 хемикалија у 
количинама преко 50.000 тона годишње. [4]  

Опасне материје, осим што су постале део свакодневног живота директно 
утичући на квалиет живота и рада, поделиле су стручну јавност због различитог 
дефинисања овога појма. Према једној дефиницији, опасне материје – опасна ро-
ба јесу материје чије особине, положај или само њихово постојање представљају 
опасност за околину, док по другој дефиницији, опасне материје су експлозивне, 
запаљиве, оксидирајуће, отровне, гадне, заразне, корозивне, канцерогене и ра-
диоактивне, утврђене стандардима и другим прописима, а које се производе, ко-
ристе или складиште у процесу рада, као и материје чија су својства, када су 
везане за неке супстанце, опаснe по живот и здравље запослених. Опасна роба 
(Dangerous goods) како се најчешће називају опасне материје на енглеском говор-
ном подручју, према трећој дефиницији, јесу и покретне и непокретне ствари 
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Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

203 

чије особине, положај и употреба, или само њихово постојање представљају опа-
сност по околину.  

Према дефиницији Међународне организације за цивилни ваздушни сао-
браћај, Додатак 18 – Техничке инструкције ИКАО-а, опасне материје представ-

љају артикле или супстанце које могу да изазову опасност по здравље, безбед-

ност и околину и које су приказане у листи опасних материја у Техничким 
инструкцијама и које су класификоване на основу ових инструкција. 

Често се заборавља, да је сваки ваздухоплов на моторни погон, а пого-

тову онај који превози путнике или робу, у ствари ваздухоплов у коме се оба-
везно налази и опасна материја, која у евентуалној незгоди или удесу ваздухо-

плова, угрожава не само животну околину, већ пре свега, живот и здравље пут-

ника и чланова посаде ваздухоплова, али и ватрогасце-спасиоце који учествују у 

акцији спасавња и гашења пожара на том ваздухоплову. Због тога је од изузетне 
важности за све учеснике у транспорту у ваздушном саобраћају, али и за све 

ватрогасце-спасиоце, добро познавање проблематике превоза опасних материја у 

ваздушном саобраћају, као и поступака у случају инцидента или незгоде са овом 
врстом робе. 

2. НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАКСА 

Закон о превозу опасних материја [6] (ЗоПОМ) који је донет 1990. године 

у СФРЈ, уређени су основи превоза опасних материја у свим гранама саобраћаја. 
Закон је, од свог првога објављивања, мењан и допуњаван седам пута, а 

последњи пут у мају месецу 2009. године. 
Када се говори о превозу опасних материја у ваздушном саобраћају онда се 

најчешће говори о одредбама члана 97. до 106. ЗоПОМ којима је регулисано да се у 
ваздушном саобраћају, приликом превоза опасних материја, примењују одредбе 
Анекса 18 (безбедан превоз опасних материја ваздушним путем) уз Конвенцију о 
међународном цивилном ваздухопловству (Чикаго, 1944. године), као и техничке 
инструкције уз тај анекс, ако нису у супротности са одредбама овога закона. Тех-
ничке инструкције за безбедан транспорт опасних материја у ваздушном саобра-
ћају[2] доноси ИКАО - Међународна организација за цивилни ваздушни саобраћај. 
Ове инструкције детаљно разрађују, између осталог, услове под којима се опасне 
материје могу превозити у ваздушном саобраћају, дефинишу услове које морају да 
испуњавају лица која долазе у додир при транспорту са опасном материјом и оне се 
допуњују и мењају сваке друге године. Посебна област Техничких инструкција де-
финише стручно оспосoбљавање лица која рукују опасним материјама, или превозе 
опасне материје у ваздушном саобраћају. 

Истина и члан 5. став 1. ЗоПОМ такође говори о томе да „ Опасним мате-
ријама могу да рукују само пунолетна лица, која су за то стручно оспособљена―, 

односно, став 3. члана 5. да „Стручно оспособљавање лица која рукују опасним 

материјама и превозе опасне материје врше предузећа која испуњавају техничке 
услове и располажу стручним кадром за вршење таквих послова и која за то 

овласти надлежни орган у републици...― Надлежан орган у Републици Србији за 

ваздушни саобраћај, према Закону о ваздушном саобраћају [7] (ЗоВС), јесте Ди-

ректорат цивилног ваздухопловства (ДЦВ) Републике Србије који је према члану 
130. тог закона, надлежан да „... Центру за обуку издаје уверење о оспо-

собљености за обучавање одређеног ваздухопловног особља.― 
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У нашој земљи постоје три Центра за обуку ваздухопловног особља у 
склопу којих се, између осталог, врши оспособљавање особља за транспорт опас-

них материја у ваздушном саобраћају. Ови Центри за обуку налазе се у Београду 

и то у:  
1.  ЈП „JAT Airways―-а,  

2.  ЈП Аеродром „Никола Тесла―,  

3.  Joint Aviation Authorities (JAA) Training Centre. 
Док Школски центар за обуку „JAT Airways―-а у Београду врши оспо-

собљавање за сопствене потребе и потребе трећих лица ваздухопловно овлаш-

ћеног особља (летачко и кабинско особље) и ваздухопловно стручног особља 

(особље које обавља послове који посредно утичу на безбедност ваздушног 
саобраћаја), дотле Школски центар за обуку ЈП Аеродром „Никола Тесла― у Бе-

ограду врши обуку само ваздухопловно стручног особља и то само за сопствене 

потребе. JAA Training Organisation, је у поступку регистрације у Београду и 
вршиће, већ од наредне - 2010. године, оспособљавање ваздухопловно стручног и 

ваздухопловно овлашћеног особља свих профила за потребе трећих лица. 

 

Слика 1: ЈАА Школски центар у „Airport City“- у у Београду 

У тачки 4.3 ИКАО Техничких инструкција је регулисана квалификација коју 
мора да испуњава лице које врши обуку из транспорта опасних материја у ваздуш-
ном саобраћају. То лице мора, поред општег образовања, имати најмање завршен од-
говарајући курс за одређену категорију према врсти обуке из опасних материја, или 
курс за категорију 6 (из табеле број 1) и инструкторске вештине. Ове инструкторске 
вештине стичу се на курсевима које одржавају овлашћене организације (ICAO – 
International Civil Aviation Organization, JAA - Joint Aviation Authorities, SAA – Singa-
pore Aviation Academy, IATA - International Air Transport Association...).  

Обука инструктора се реализује по Плану обуке који је донела Међуна-
родна организација за цивилни ваздушни саобраћај – ИКАО, а обука ваздухо-
пловног особља за превоз опасних материја у ваздушном саобраћају, по посеб-
ном плану ИКАО-а. Овај ИКАО план, прописује минимуме које свака држава 
чланица мора разрадити у својим Плановима и Програмима обуке а који се 
састоје из општих знања о опасним материјама, посебних знања и обуке из без-
бедности. Обука се спроводи као основна и периодична (освежење знања) са 
роком важења обуке од 24 месеца. 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iata.org%2F&rct=j&q=iata+org&ei=wEzcStGrNZCz4QaL_KT1Bg&usg=AFQjCNFmISPqOnoWbsU0n33smL7WFFMZ0w
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Табела 1.: ИКАО План оспособљавања особља [2]  

Минимални 

број предмета 

за 

обуку из 

транспорта 

опасних 

метерија 
П

о
ш

и
љ

а
о
ц

и
 и

 

п
а
к
е
р
и

 

П
р
и

х
в
а
т

 р
о
б
е
 -

Ш
п

е
д
и

т
е
р
и

 

Опаратори  

(авио превозиоци) и 

овлашћени робни агенти 

превозиоца 

О
со

б
љ

е 
б
ез

б
ед

н
о

ст
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Опште 

информације 
х х х х х х х х х х х х 

Ограничења х  х х х х х х х х х х 

Општи захтеви 

за пошиљаоце 
х  х   х       

Класификација х х х   х      х 

Листа ОМ х х х   х    х   

Паковање и 

амбалажа 
х х х   х       

Обележавање и 

налепнице 
х х х х х х х х х х х х 

Документација х  х х  х х      

Процедуре 

прихвата 
     х       

Препознавање 
недекларисаних  

опасних матер. 

х х х х х х х х х х х х 

Складиштење и  

утовар 
    х х  х  х   

NOTOC      х  х  х   

Правила за 

путнике и 
посаду 

х х х х х х х х х х х х 

Поступци у 

случају 

опасности 

х х х х х х х х х х х х 

 

Оспособљавање обухвата следеће категорије особља коjе учествује у 
транспорту опасних материја у ваздушном саобраћају:  

1. Пошиљаоци опасних материја  

2. Пакери 
3. Особље које ради на прихвату и отпреми опасних материја (шпедитери) 

4. Особље које ради на прихвату и отпреми карго пошиљке, поште и 

складиштењу (осим опасних материја) 
5. Особље које ради на прихвату и отпреми опасних материја  
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6. Превозиоци и робни агенти 
7. Особље прихвата и отпреме (осим опасних материја) 

8. Земаљско опслуживање, складиштење и утовар робе, поште, пртљага 

или др. ствари за употребу у авиону 
9. Особље прихвата и отпреме путника и пртљага  

10. Летачко особље и планери лета 

11. Кабинско особље 
12. Служба обезбеђења која ради на контроли путника и пртљага, поште 

или др. ствари за употребу на авиону 

У нашој се земљи обука стриктно спроводи према овом Плану између ос-

талог и због тога, што ваздухопловно особље које долази у контакт са пошиљ-
кама опасних материја, је непрекидно изложено унутрашњим и међународним 

контролама. Систем унутрашње контроле базира се на строгим процедурама при-

хвата и отпреме опасне робе које предвиђају паковање робе у прописаној амба-
лажи, паковање у строго одређеној максималној количини по паковању, обеле-

жавање и означавање пошиљке, до попуњавања пратеће документације, од којих 

су Изјава пошиљаоца и Листа прихвата опасне пошиљке у ствари најважнији 

документи који прате пошиљку од почетка до краја транспорта. 
Изјава пошиљаоца представља докуменат којим пошиљаоц наводи подат-

ке о пошиљаоцу и примаоцу опасне пошиљке, дестинацију на коју се пошиљка 
упућује, он такође гарантује да пошиљка садржи назначену опасну робу у 
количини наведеној у овом документу и да је опасна пошиљка у свему упакована 
према наведеним међународним прописима. Њен значај је и у томе што се пода-
ци из ове Изјаве користе као информације при при складиштењу, планирању 
утовара и при изради обавешетења намењеног вођи ваздухоплова (Notification to 
Captain - NOTOC) и другим документима неопходним за превоз (Робни мани-
фест, Товарни лист и др). 

За разлику од Изјаве пошиљаоца, Листа прихвата опасне пошиљке пред-

ставља контролну листу којом се проверава потпуност предвиђене процедуре за 

транспорт у ваздушном саобраћају. Постоје три врсте ових контролних листи:  
1. Листа прихвата опасне пошиљке која није радио активна и она садр-

жи 55 питања,  

2. Листа провере прихвата опасне радиоактивне пошиљке, која садржи 
53 питања,  

3. Листа прихвата Carbon dioxida (сувог леда) која садржи 16 питања.  

Листу попуњава, при пријему робе у аеродромско складиште, превозилац 

опасне материје, или овлашћени робни агент превозиоца. Пре него што се по-
шиљка прими, мора се позитивно одговорити на сва питања из Листе прихвата 

опасне материје. Само један негативан одговор на било које питање из Листе 

прихвата, подразумева да пошиљка не може бити примљена, односно, превезена 
ваздушним саобраћајем. Попуњена Листа прихвата опасне робе прати пошиљку 

до аеродрома истовара и представља потврду је да је процедура прихвата опасне 

пошиљке одрађена у целости по међународним прописима. 
Опасну пошиљку често прати и Уверење надлежне установе којим се 

врши идентификација опасне робе и Листа безбедности (Safety Data Sheet), у 

којој се дају информације о томе шта треба радити у случају оштећења пошиљке 

или настанка ванредне ситуације току транспорта.  
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Посебан вид контроле опасне пошиљке је контрола коју врше надлежни 
ваздухопловни инспектори и то од тренутка пријема робе у аеродромско скла-
диште, њеног транспорта од складишта до ваздухоплова и утовара у ваздухо-
плов. Пошиљка се, на крају, контролише и након истовара на аеродрому при-
стизања, све до њеног коначног испоручивања примаоцу. 

Да би се транспорт опасне пошиљке у потпуности спровео на начин како 
то регулишу процедуре и прописи, неопходна је добра обученост особља које 
учествује у транспорту опасне робе, а то подразумева високо квалитетну обуку 
где доминантну улогу имају инструктори обуке. 

3. ОДГОВОРНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ 

Пошиљаоц опасне материје за транспорт у ваздушном саобраћају је нај-
одговорнији за слање опасне пошиљке у ваздушном саобраћају, истовремено он 
је и најслабија карика у овом ланцу безбедности. Ово због тога, што пошиљаоц у 
пракси, или није обучен за слање овакве пошиљке, или је обучен а нема довољ-
ног искуства у припреми и слању опасне пошиљке. Други проблем који се јавља, 
јесте недовољно познавање прописа којима се регулише ова материја (IATA 
Dangerous Goods Regulations). Ови прописи писани су на енглеском језику (имају 
996 страница) и захтевају, осим доброг познавања енглеског језика и добро 
познавање транспортне проблематике.  

Због свега тога, у фази припреме опасне пошиљке за транспорт, пошиља-
оц треба да укуључи шпедитера и максимално користити његово знање и ис-
куство. Припрему документације треба препустити шпедитеру који ће овај посао 
одрадити далеко стручније од самога пошиљаоца.  

Одговорност шпедитера за слање опасне материје наведена је у међуна-
родним прописима, али шпедитер сем међународних прописа мора да познаје и 
да се придржава националних прописа свих заинтересованих држава кроз које се 
врши превоз опасне пошиљке.  

Његова је обавеза да дефинише опасну материју, класификује је, обеле-
жи, означи и уради транспортне документе.  

Авио превозилац, односно, његов овлашћени робни агент, након прихва-
тања опасне пошиљке од пошиљаоца или шпедитера, врши смештај опасне по-
шиљке у робни магацин, њен утовар у ваздухоплов, превоз и истовар. Приликом 
пријема пошиљке проверава исправност пошиљке, њено евентуално оштећење и 
комплетност документације. Он такође, мора познавати поступке у случају опас-
ности коју може изазвати опасна пошиљка у току транспорта и предупредити 
настајање евентуалне опасности при транспорту.  

Обавеза је превозиоца да пропише процедуре у случају ванредне ситуације 
које су изазване превозом опасне метерије а ове процедуре морају бити доступне у 
сваком ваздухоплову, без обзира да ли он превози опасну материју или не.  

Пример упутствата за поступање у ванредној ситуацији дат је у посебном 
ИКАО приручнику [5] који се такође доноси на период од две године.  

Овај приручник се састоји од следећих делова:  

- Опште информације 

- Општа разматрања 
- Примери листа провере (Check list) у случају незгоде 
- DRILL кодови којима је утврђен и реазрађен поступак у случају 

незгоде са опасном материјом у току прихвата и отпреме. 
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4. ПРАВЦИ УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 

ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

Унапређење стања у области транспорта опасних материја у ваздушном 

саобраћају захтева, пре свега, измену и допуну Закона о превозу опасних матери-
ја у делу који се односи на ваздушни саобраћај. Тако например, неопходно би би-

ло извршити измену члана 104. овога закона који регулише да ваздухоплов који 

је искључиво натоварен опасним материјама може да прелети нашу територију 
само ако за то добије одобрење од надлежног органа управе у нашој земљи. 

Другим речима, велики транспортни ваздухоплови, који могу бити натоварени 

опасном робом у количинана чак и преко 30 тона по ваздухоплову, ако садрже, 

на пример само 0,100 кг. робе која не спада у опасну робу, не морају имати сагла-
сност надлежних органа за прелет преко наше територије јер нису „искључиво 

натоварени опасном робом―, што умањује ниво контроле превоза опасне мате-

рије у нашем ваздушном простору и индиректно утиче на ниво безбедности при 
превозу опасне материје.  

Ваљало би, такође, размислити и о обавезном (законском) увођењу Са-

ветника за безбедност превоза опасних материја у ваздушном саобраћају. Са-

ветник би био запослен код превозиоца опасних материја у ваздушном саобра-
ћају и имао одлучујућу улогу у предлагању мера безбедности, контроли овлаш-

ћених робних агаената који раде за превозиоца, складиштара, прописивању про-

цедура за превоз опасних материја у ваздушном саобраћају у предузећу у коме 
ради. Он би, такође, био одговоран и за израду неопходних планова безбедности 

за случај инцидента или незгоде са опасном материјом на нивоу предузећа, као и 

у ваздухоплову превозиоца. 
Правац унапређења стања у оспособљавању особља за транспорт опасних 

материја у ваздушном саобраћају, је правац који указује на виши ниво, пре свега, 

практичне обучености пошиљаоца, односно, оног особља које пакује пошиљку опа-

сне материје. Ово особље представља у пракси, најслабију карику у ланцу безбед-
ности, када се говори о транспорту опасних материја у ваздушном саобраћају. Обука 

овога особља, односно, особља које у име пошиљаоца пакује, обележава и припрема 

документацију треба да буде од примарне важности и треба је, уз теоријска изла-
гања, чешће и потпуније практично спроводити. Наравно и практична обука осталог 

особља, такође има важну улогу при транспорту опасних материја, те би због тога, 

овакав тип практичне обуке путем семинара, практичних радионица (Workshop) и 
других облика образовања, требао да има доминантну улогу у оспособљавању, не 

само овога особља. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Транспорт опасних материја у свим видовима саобраћаја захтева посебне 
мере заштите које су у основи регулисане Законом о превозу опасних материја у 

нашој земљи и међународним прописима.  

Када се говори о ваздушном саобраћају и превозу опасних материја, Ме-
ђународна организација за цивилни ваздушни саобраћај ИКАО је, као примарни 

задатак, одредила потребу за стручним оспособљавањем особља које припрема, 

шаље и превози опасну робу. Ова се обука обнавља сваке друге године, према 
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програмима обуке које доноси свака земља чланица према својим потребама, а 
минимум који сваки програм мора поседовати, одређује ИКАО. 

У циљу унапређења стања у овој области неопходно је усагласити домаћу 

регулативу и то тако да, што прецизније регулише ову област а ради веће 
безбедности при превозу опасних материја у ваздушном саобраћају. Требало би, у 

циљу унапређења стања, практичном обуком у овој области, утицати на виши ниво 

оспособљености особља за превоз опасних материја у ваздушном саобраћају. 
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МОДЕЛ ТЕОРИЈЕ ОБВОЈНИЦЕ  

У ПОСТУПЦИМА АНАЛИЗЕ РИЗИКА 

Дејан Благојевић, Александра Боричић1,. Димитрије Ч Стефановић2, Зоран Поповић3,  

РЕЗИМЕ 

Анализа ризика подразумева идентификацију потенцијалних ризика, који су пред-

виђени од стране јединки или друштва, као и процену вероватноће остваривања било које 

опасности са становишта стати-стичких анализа, систематског посматрања, стручног знања и 

искуства. Са друге стране, појам теорије ризика нераздвојив је са појмом статистичке веро-

ватноће у оквиру које поступак узорковања има доминантно место. 

У овом раду је представљен модел теорије обвојнице прилагођен разматрањима од-

говарајућих поступака анализе ризика кроз анализу система. Математички одређене једначи-

не обвојница које су функције параметара одговарајућих процеса могу послужити као по-

лазна основа за извођење неких математичких модела применљивих у реалним ситу- ацијама. 

Кључне речи: Анализа ризика, веорватноћа, модел, теорија обвојнице. 

A MODEL OF ENVELOPE THEORY  

IN RISK ANALYSIS PROCEDURES 

ABSTRACT 
Risk analysis involves the identification of potential risks, which concern individuals or 

companies, as well as the probability assessment regarding the realization of any danger from the 

aspect of statistical analysis, systematic observation, professional knowledge and experience. On the 

other hand, the concept of the risk theory is inseparable from the concept of statistical probability 

where the sampling procedure has a dominant position.  

The paper presents a model of the envelope theory adapted to the consideration of 

appropriate risk analysis procedures through the analysis system. Mathematical equations of 

envelopes that describe the system behavior are functions of relevant parameters of the process, and 

can serve as a base for deriving some mathematical models applicable to real situations in the 

process of risk analysis. 

Key Words: Risk analysis, probability, model, envelope theory. 

1. УВОД 

Појам ризика по својој дефиницји обједињује три кључна елемента/пи-
тања која се односе на дефинсиање могућих нежељених догађаја, њихове 
учестаности као и могућим последицама. Уколико са S означимо нежељени дога-
ђај, са pS вероватноћу његове појаве, а са цС последице његове реализације, тада 
кроз уређени триплет (Si, pSi, cSi) можемо добитии одговор на постављена три 
питања. На основу тога дата је и једна шира дефиниција ризика с поља техно-
лошке сигурности у облику:  
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R = (Si, pSi, cSi)c          (1.1) 

где је R ризик, док је i=1,2,3...n скуп свих могућих нежељених сценарија. [1] 

Приказани приступ захтева изналажење свих нежељених догађаја, одређи-

вање њихове учестаности, као и могућих последица, што у принципу представља 
компликован и дуготрајан процес. У пракси је развијен велики број метода за 

детерминисање нежељених догађаја односно сценарија попут FMEA метода 

(Failure Mode nd Effects Analysis), HAZOP (eng. Hazard and Operability), "шта-ако", 
стабло квара и стабло догађаја (FT - Fault Tree odnosno ET - Event Tree) и сл [2]. 

Процена ризика као научно-техничка дисциплина представља незаобилазну одред-

ницу савременог и мултидисциплинарног приступа овој проблематици. 
Опште позната чињеница је да се моделовањем елиминишу детаљи, а 

самим тим и умањује комплексност проучаваног система. Суштина проблема се 
затим исказује на посебан начин тако да се избегне двосмисленост, са једне, и 
истакне суштина проблема, са друге стране. Другим речима, моделовање омогу-
ћава да се посматрани систем, а самим тим и одређени процес у њему, може да 
анализира, схвати и проследи даље, ка детаљима, односно ка свеобухватнијим 
анализама. Суштина креирања модела је пре свега у успостављењу квантитатив-
них варијанси одговарајућих механизама пораста ентропије унутар система. Ако 
би један такав систем био изложен одговарајућим континуалним спољним утица-
јима, онда би се у њему смењивали наизменично равнотежни и неравнотежни 
процеси. Одговарајући резултати поступка моделирања имају снажне импли-
кације у анализи одговарајућих нелинеарних процеса [3-6].  

Са друге стране, у оквиру поступка пројекције ризика предузимају се од-
говарајући кораци који подразумевају одређивања степена ризика, развоја односа 
између сваке комбинације одговарајућих парамтера, одређивање референтог 
скупа као предвиђања утицаја комбинација ризика на посматрани систем. Добро 
формиран модел јесте предуслов за добру симулацију односно, формирање добре 
симулационе методе [7-10].  

У покушају да повежемо поменуте појмове применли смо модел теорије 
обвојнице која на оригиналан начин одређује стабилност система кроз анализу 
интеракције систем-подсистем. Одговарајући статистички систем се посматра 
кроз расподелу његове ентропије и на осонову уочених законитости успостављау 
се одговарајуће корелације [6-7]. 

2. МЕТОД 

У основи примењенг метода налази се појам статистичког ансамбла са 
одређеним бројем доступних нивоа. Димензија система је дефинсана његовим 
параметрима. Анализом свих могућих расподела односно, реализација одређеног 
стања унутар система, дефинисали смо генералану ентропијску расподелу. За 
потребе анализе развијен је посебан софтверски пакет који генерише све могуће 
расподеле система и израчунава њихову ентропију.  

Нека величину система обележимо са N и претпоставимо да је степен његове 
комплексонсти дефинисан са l различитих делова. То значи да посматрани систем 

може да се реализује као низ различитих композиција реда l, тј.,
l

NC . 

Овде је потребно нагласити да између поменутих делова система постоји 

општа релација по којој се сваком нивоу система додељује тежинска функција pi 

тако да је p1 = p0, p2 = 2p0, pl=l p0, где је п0 нека референтна вредност у систему. 
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Такође, смо увели нову карактерстику систем У која представља опсег 
дозвољених реализација система на основу задатих параметара величине и броја 

нивоа. 

ll NpNpNpU 2211 = U1+U2+U3+Ul   (2.1) 

Даљи развој модела базирао се на дефиницији ентропије система по којој је:  

!!...!!!

!
ln

4321 kNNNNN

N
       (2.2) 

где величина  представља мулитномни коефицијент. 
Тако описан систем у даљем се посматрао кроз анализу међусобних зави-

сности параметра σ(U)N=const.(сл.1).  

3. АНАЛИЗА 

Добијене расподеле се одликују високим степеном симетрије са јасно из-
раженим максимумом. Вредност максимума је била лоцирана на средини интер-
вала доступних вредности параметра U. Такође се јасно уочава и постојање одго-
варајуће хијерарархије у посматраном систему посматрајући са становишта да у 
оквиру система са l нивоа садржани су подсистеми окарактерисани са l-1, l-2,.l - 
l+1 нивоом и сл.  

С обзиром на чињеницу да већи број реалзација система се може ока-
ратерисати истом вредношћу параметра U, издвојили смо само оне расподеле ко-
је су се карактерисале са максималном ентропијом (сл.2). 

Имајући увиду да по самој дефиницији ентропије највероватније је она 
расподела која се реалзије највећи број пута односно, расподела са највећом 
вредношћу ентропије, даља разматрања су ишла у правцу анализе њихових 
карактеристика. Расподеле са израженом максималном вредношћу ентропије 
унутар посматраног система реализовале су се само у случају када је био задо-
вљен услов U1 = U2 = U3=....= Ul, и то у случају када је била стриктно задовољена 
релација конгруенције N≡0mod(l), док у свим осталим случајевима равнотежна 
расподела се реализовала када када је важио услов да је U1≈U2≈U3≈...≈Ul. 
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Слика 1. Приказ ентропијских вредности стања система окарактериснаог 

 са N=20 и за l=3. 
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U

 

Слика 2. Приказа максимума ентропијских расподела статистичког система  

окарактериснаог са N=20 и за l=3.  

Другим речима, у случајевима када је постојала равномерност у расподе-

ли по вредности параметра U по појединим нивоима система, ентропија система 
је била максимална односно, систем се карактерисао максималном стабилношћу. 

У случају када је био задовољен услов U1≈U2≈U3≈...≈Ul. имали смо већи број јед-

нако вероватних расподела у опсегу дозвољених вредности  

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

Теорија система је генерални оквир који се користи за анализирање и 

описивање било које групе објеката који раде у садејству како би произвели неки 

резултат. То може да буде један организам, било каква организација или друш-
тво, или електромеханички или информациони оквир. На ову чињеницу надове-

жимо појам стабилности и равнотеже система као референтног стања и створи-

ћемо могућност да проблем анализе ризика као и његових аспеката сагледамо на 
један мало другачији начин.  

Логично питање које се може поставити на основу описаног метода и 
анализе постављеног модела јесте да ли је закључак о у условима настанка рав-
нотежног стања локалног или генералног типа? Наиме, ако би смо посматрали 
понашање великог броја система различитих величина N i констане вредности l 
дошли бисмо до мало другачије закључка. 

Посмтрајући мноштво таквих система за различите вредности параметра 
N, добијамо одговарајуће фамиље кривих у простору 0U (sl.3.). Једноставно, 
комплетан један ситем смо пресликали преко вредности његових ентропија у 
један сегмент простора. Заједничка карактеристика тако уочене фамилије јесте 
њена обвојница која посматрани простор дели на два дела. Каква је њена улога у 
каракте-ризацији посматране фамилије односно процеса и система које кроз 
приакзану обвојницу посматрамо, као и на који начин она описује интера-кције 
које се дешавају унутар система односно подсистема најбоље се може сагледати 
кроз одређивање њене емпиријске форме.  

Пажљивим посматрањем поменутих расподела у оквиру посма- тране 

фамилије закључујемо да равнотежна стања не припадају уоченој обвојници.  

Из математичке теорије обвојница кривих је познато да, у случају позна-

вања експлицитне функције N = N(U, N), једначину обвојнице налазимо из ус-
лова:  
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0
N

,     (4.1.) 

тј. изједначавајући извод ентропије по броју честица са нулом. Потребно је, 

дакле, да посматрамо N као функцију двеју независно променљивих U и N. 
За врло велики број честица (N >> 1), примењујући Stirlingovu aпрок-

симацију за факторијелне функције у коначном добијамо да је:  

lNN lnmax                        (4.2) 

односно, једначину обвојнице можемо апроксимирати правом линијом чији је 

нагиб пропорционолан вредности ln l.  

У даљем смо покушали да повежемо саму суштину егзистенције об-
војнице са природом посматраних система. Свака од посматраних ентропи-јских 

кривих има одговарајуће стање које припада обвојници. Већ смо раније истакли 

да стања система која припадају обвојници нису она стања која се кара-ктеришу 

максималном стабилношћу. Међутим, сва стања посматраних система која излазе 
на обвојницу налазе се у међусобној равнотежи у односу на унапред дефинисане 

параметре система N, l и U. Другим речима, валидност закона је- днаких распо-

дела параметара система као услов равнотеже, важила је само у оквиру једног 
усамљеног изолованог система односно микросистема.  

Са становишта анализе ризика системи у пракси су по свом карактеру ма-

кроскопски и састоје се од више подсистема који се налазе у перманентној ме-
ђусобној интеракцији. Делови система, интезитет интеракција, као и њихов меха- 

низам практично обликују систем као целину и дефинишу његову еволуцију. За 

овако описани систем уз прецизну дефиницију његовог референтног стања, 

констатујемо да је потпуно одређен 

 

Слика 3. Обвојница фамилије кривих ентрописјких расподела  

и нњегових партитативних делова за N= consт. 
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Квалитет система се мења сходно променама услова и начине егзистен-
ције система. У току своје егзистенције системи су изложени утицају многих 

спољашњих и унутрашњих фактора. Они могу довести до нежељене проме-не 

стање, односно понашање система што у коначном резултира хаваријом. 

Свако одступање система у односу на његово референтно стања, одно-с-

но од предвиђеног тока еволуције представља извесни ризик. Колико је то одсту- 

пање, како се оно одражава на интезитет и механизам одређених интеракација су 

само нека питања чији одговори су неопходни за успешно управљање ризицима. 
Другим речима, свако промена стања узрокована је променом параметара стања. 

Анализа ризика значи идентификацију потенцијалних ризика, који су 

предви- ђени од стране система односно подсистема, као и процену вероватноће 

оства- ривања било које опасности и то помоћу података, статистичких анализа, 
систе- матског посматрања, стручног знања или интуиције. За успешну анализу 

ризика неопходно је познавати систем, његове параметре односно његово 

понашање. На бази тих информација одређујемо вероватноћу настанка потенци-
јалног ризика као и његове последице.  

Уколико уочену обвојницу посматрамо као макроскопско својство уре-

ђености, можемо извести неколико интересантних констатација. Појам одступа- 

ња система од равнотежног стања представља одговарајући ризик по његову 
стабилност. С обзиром на природу посматраног система, као и егзистенцију об-

војнице, питање анализе ризика се у оквиру предложеног модела може посма-

трати кроз анализу својстава обвојнице. Ако се посматрани систем реализује кроз 

стања, чије вредности ентропије су лоцирана на обвојници, вероватноћа настанка 
ризика је минимална. Разлог лежи у максималној уређености система, као и ујед-

наченом интезитету интеракција између његових делова односно подсистема. Са 

друге стране, уколико се систем реализује кроз стања која су лоцирана далеко 
испод обвојнице, вероватноћа настанка ризика је изузетно велика. Имајући у 

виду да је обвојница функција величине система као и броја његових нивоа, 

односно степена његове комплексности, можемо констатовати и да вероватноћа 
ризика је такође функција ових параметара. Ако се подсетимо на изражену хи-

јерархију у оквиру посматраног система (сл.1) наглашена као његово изразито 

својство, избор референтне тачке односно, референтног стања добија на значају у 

случају вредновања алтернативе са неизвесним исходима.  

Функционисање више партиционог система (рецимоlпартиција) је бази-

рано на међусобној интеракцији свих његових делова. У таквим случајевима ста-

билност система је обезбеђена и стања система се налазе у близини обвојне 

криве. Уколико један од партитавиних делова система буде искључен из функ-
ционисања система из било ког разлога, описнаи систем се своди на систем са l-1 

партитативним делом. Реализација таквог система се одвија по обвојници са 

мањим нагибом (нагиб је пропорционалан ln(l-1)), као и мањим опсегом дозво-
љених вредности параметра U. Тако добијени систем се реализује кроз стања која 

су удаљена у односу на првобитну обвојну криву односно, равнотежна стања 

првобитно формираног система. Самим тим, вероватноћа настанка потенци-
јаланог ризика расте. С обзиром да је једначина обвојне криве пропрционална lnl, 

вероватноћа настанка потенцијланог ризика биће пропорционална реци -прочној 

вредности ln l tj., 1/lnl. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Теорија система је генерални оквир који се користи за анализирање и 

описивање било које групе објеката који раде у садејству како би произвели неки 

резултат. Анализом свих могућих расподела односно, реализација одређеног 
стања унутар једног статисчког ансабла система, дефинисали смо генералану 

ентропијску расподелу и коснтатовали одговарајуће законитости које се односе 

на неке елементе процеса анализе ризика. Кроз развој једног оваквог модела на 
бази изведених чињеница које се односе на механизме успостзављања равнотеже 

унутар система, дошло се до закључка да у вишепартитативним системима 

(систем од l целина), вероватноћа настнака потенцијалног ризика је директно 

пропро-ционална вредности 1/ln l. 

6. ЛИТЕРАТУРА 

1. Kaplan, S., Garrick, B., On the quantitative definition of risk. Risk 

analysis 1, 11/27, 1981 
2. Melchers, R. E. (1999). Structural Reliability Analysis and Prediction, 

John Wiley and Sons, NewţYork. 

3. Ramachandran, K. (1984). Systems bounds: A critical study, Civil 

Engineering Systems 1: 123–128. 
4. Tung, Y. K., and Yen, B. C. (2005). Hydrosystems Engineering 

Uncertainty Analysis, McGraw-Hill,New York. 

5. Virjling, J. K. (1987). Probabistic design of water retaining structures, 
in Engineering Reliabilityand Risk in Water Resources, ed. by L. 

Duckstein and E. J. Plate, Martinus Nijhoff, Dordrecht,The Nether-

lands, pp. 115–134. 
6. Vrijling, J. K. (1993). Development in probabilistic design of flood de-

fenses in the Netherlands, inReliability and Uncertainty Analyses in 

Hydraulic Design, ed. by B. C. and Y. K. Tung, ASCE, New York, pp. 

133–178. 
7. Stefanović, I., Blagojević, D., Stefanović, D., Popović, Z.: A some laws 

of the system with constant amount of energy, Fitem 05, Čačak 2005 

8. Stefanović, D., Stefanović, I., Blagojević, D.: The envelope of the 
family of composition curves, Facta Universitatis, series: Mathematics 

and informatics 

9. Papoulis A., Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 

2nd ed. McGraw-Hill, New York, 1984. (pp. 26 - 28). 

10. Arnold, A.: Entropies and equilibira of many-particles system, An 

essey on recent researches, Saarbrucken Germany, 2003. 

11. Toscani, G.: Remarks on entropy and equililbrium states, Appl. Math. 
Letters, 12 (1999), pp 19-23. 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

217 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА  

НА ЧИСТАЧКИМ СТАНИЦАМА ГАСОВОДА  

ПРИРОДНОГ ГАСА  

Сава Ковачевић1,Поповић Радан2, Дејан Ковачевић3 

kovacevic@vtsns.edu.rs, rpopovic@srbijagas.com  

РЕЗИМЕ 
Коришћење природног гаса је повезанo са већим бројем опасности и штетности прили-

ком транспорта и коришћења. Ова област је код нас, сасвим уређена донетим законима, пра-

вилницима и упутствима, како за пројектовање гасовода за природни гас, тако и мерама које 

треба применити да до пожара и експлозија не дође, у његовој експлоатацији.  
У раду су идентификоване опасности и штетности приликом чишћења магистралног 

гасовода на месту пријемне чистачке станице, утврђен је ризик, који се може појавити по раднике 

и радну околину (рад на отвореном) и дате мере за смањење опасности и штетности. Са гледишта 
примене стандарда ОХСАС дате су смернице шта и како треба урадити на повећању безбедности у 

раду на чистачким станицама. 

Кључне речи: природни гас, чишћење гасовода, чистач-крацер. 

MANAGING RISKS OF FIRE AND EXPLOSIVE GAS  

LINE CLEANING NATURAL GAS STATIONS 

ABSTRACT 
Using natural gas is associated with a number of risks and hazards during transport and 

use. This area is for us, completely decorated enacted laws, regulations and instructions, for 

designing the pipeline for natural gas, and measures to be applied to the fire and explosions do 

not occur in its operation.  

The paper identified risks and hazards during cleaning of main gas pipelines in the area 

čistačke receiving station, is determined by risk, which may occur by the workers and the 

working environment (working outdoors) and provide measures to reduce risks and hazards. 

From the point of view of application OHSAS standards are given guidelines and what to do to 

increase safety in the work of čistačkim stations. 

Keywords: natural gas, pipeline cleaning, cleaner-kracer. 

1. УВОД  

Земни или природни гас је гасовито фосилно гориво, са великим уделом 

метана. Јавља се самостално (суви земни гас), слика 1, или заједно са нафтом, 

обично у гасној капи изнад нафте (влажни земни гас). 
Природни гас је гас без боје, мириса, укуса и лакши је од ваздуха. У га-

совитом облику је на температурама изнад – 161°C. Из безбедносних разлога, у 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
2Србија гас, Пут шајкашког одреда 3, Нови Сад, 
3Полазник друге године докторских студија, ФТН Нови Сад. 

mailto:kovacevic@vtsns.edu.rs
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дистрибутивне гасне мреже (широка потрошња - домаћинства), природном гасу 
се додаје хемијски одорант етил-меркаптан, мириса на покварена јаја, како би се 

могло регистровати евентуално цурење природног гаса из гасовода и инста-

лација. 
Природни гас представља смешу лаких угљоводоника као што су метан, 

етан, пропан, бутани и пентани. Присутни су још и угљендиоксид, хелијум, 

водоник сулфид (токсичан, корозиван, и крајње непожељан, те се одстрањује, чак 
и пре транспорта) и азот. Састав природног гаса није константан, али основну 

компоненту чини метан у количини преко 90 % (у траснпортном-дистрибутив-

ном гасном систему). Метан је високо запаљив и гори веома лако и скоро у 

потпуности сагорева, уз емитовање веома малих количина загађујућих продуката 
сагоревања. Природни гас није корозиван и токсичан, а услед густине мање од 

густине ваздуха, врло брзо се распростире по атмосфери, након евентуалног ин-

цидента са неконтролисаним истицањем природног гаса. 

 

Слика 1.: Природни извор земног гаса у румунским Карпатима 

Транспорт природног гаса од места производње до места потрошње за-

хтева добро разрађен систем транспорта. У већини случајева гас прозиведен на 

одређеном гасном пољу, транспортује се на велике раздаљине до потрошача. Си-
стем транспорта природног гаса, састоји се из сложене мреже гасовода пројек-

тованих за брз и ефикасан транспорт гаса, слика 2.  

 

Слика 2.: Постављање гасовода 
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Транспорт гаса је у тесној вези са његовим складиштењем, уколико у 
одређеном тренутку није неопходан за употребу, и тада се чува у одређеним 

складиштима, док не дође време за његову употребу. 

Постоје четири врсте гасовода (условна подела) за транспорт и дистри-
буцију гаса: магистрални (високи притисак преко 16 бара), разводни (средњи 

притисак до 16 бара) дистrибутивни (ниски притисак до 4 бара) и потрошачки. 

Магистрални гасоводи су делови гасовода, који повезују велике индустријске 
потрошаче и градове са извором гаса. Земни гас се сакупља са гасних поља у 

сабирној станици, односно постројењу за прераду гаса, где се врши одвајање 

пратећих компоненти и тај део представља производњу природног гаса. 

Тако припремљен природни гас убацује се у транспортни систем одакле 
се транспортује магистралним цевоводима према потрошачима.  

Магистрални гасоводи се састоје од чистачких станица (отпремне и при-

јемне), запорних органа, одвајача течности, прелаза, пролаза, компресорских ста-
ница (за подизање притиска гаса - транспорт на велике даљине) и других уређаја 

за праћење и безбедан транспорт природног гаса. 

На магистралне гасоводе су прикључене главне мерно регулационе ста-

нице (ГМРС) које високи надпритисак (16-50 бар) гаса, снижавају на средњи 
притисак (4-16 бар). 

На разводне гасоводе прикључене су мерно регулационе станице (МРС) 

које средњи надпритисак гаса снижавају на ниски притисак гаса (испод 4 бар). 
На дистрибутивне гасне мреже (у насељима) прикључен је кућни гасни 

прикључак односно кућне мерно регулационе станице (КМРС), које надпритисак 

снижавају испод 1 бар, на надпритисак унутршњих гасних исталација, односно 
трошила природног гаса..  

Магистрални гасоводи се постављају изван насељених места, жељезнич-

ких станица, морских и речних пристаништа. За изградњу ових гасовода, користе 

се само бешавне цеви од угљеничних и нисколегираних челика. Изградња магис-
тралних гасовода може се вршити подземним постављањем у ископане ровове у 

земљи или надземним при чему се морају додатно термички изоловати. 

2. ЧИСТАЧКА СТАНИЦА  

За унутрашње чишћење цеви гасовода у гасовод се морају уградити чи-

стачке станице, које се састоје од чистачке цеви-кутија, са арматуром и уређајима 

за одашиљање чистача и чистачке цеви-кутија, са арматуром и уређајима за 
прихватање чистача (слика 3). 

Чистачке цеви-кутије и њихови затварачи, морају бити грађени за мак-
симални радни притисак гасовода, са коефицијентом сигурности 2 и испитане 
притиском за 50% већим од максималног радног притиска.чистачке цеви-кутије. 

Принцип рада пријемне чистачке цеви-кутије је следећи: док чистач-
крацер не дође до чистачке цеви-кутије, вентили (сл. 4, поз. 5 и 7) су затворени, а 
вентил (6) је отворен. Када чистач-крацер стигне у чистачку цев (4) удара у 
обарач казаљке која сигнализира да је чистач стигао у чистачку цев. Вентили (5) 
и (7) се отварају а вентил (6) се постепено затвара. Гас обилазним водом (8) и 
даље струји кроз гасовод. Уласком чистача у чистачку цев затварају се вентили 
(5) и (7), а отвара се вентил (6). Сада се може приступити вађењу чистача-кра-
цера отварањем затварача (1) чистачке цеви-кутије.  
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Слика 3 Чистач – крацер већих димензија, извучен из пријемне чистачке цеви 

 

Слика 4 Пријемна чистачка станица (1-затварач; 2-манометар; 3-одушна цев; 

 4-чистачка цев-кутија; 5, 6 и 7-вентили; 8-обилазни вод; 9-одвод за газолин) 

Преко манометра (2) се контролише притисак у чистачкој цеви.  
Свака чистачка цев-кутија мора имати издувну цев (поз. 3) за испуштање 

гаса из чистачке цеви-кутија јер се често догађа да вентили (5 и 7) незаптивају 

добро. Издувна цев је уграђена вертикално на горе, а отвор цеви, је на висини од 
најмање 2 м изнад површине тла. 

Као течна фаза у гасоводу се понекад јавља газолин или петролетер, који 

спада у запаљиве течности прве групе. То је безбојна, лако запаљива течност, ко-

ја се добија као врста лаких бензина. Паре са ваздухом граде експлозивне смеше: 
ДГЕ (1,4%); ГГЕ (6%). Зато, чистачка цев, поседује одвод (поз. 9) у шахту, течне 

фазе, газолина. Овај одвод се уграђује се на чистачку цев –кутију, у доњој зони. 
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Чистачке цеви-кутије су постављене под углом од 5° према затварачу 
цеви.  

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ  

И УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА  

На основу анализе процеса рада пријемне чистачке станице и у складу са 

члановима 8. и 9. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном 

месту и у радној околини [3], за радна места: манипулант (обавља манипулацију 
запорним органима на чистачкој станици, како би се транспорт гаса одвијао 

несметано), руковаоц (обавља послове убацивања и вађења чистача из чистачких 

цеви-кутија), инжењер за заштиту од пожара и безбедност и здравље на раду 

(прописује и спроводи мере заштите), руководилац операције чишцења гасовода 
- инжењер за надзор (обавља послове надзора над целом оперецијом чишћења 

гасовода), препознате су и утврђене опасности и штетности од: 

а) слободног кретање делова или материјала који могу нанети повреду 
запосленом, при отварању затварача (сл 4. поз. 1) цеви-кутије, ради вађења чис-

тача-крацера, 

б) присуства опасних материја, којe могу произвести експлозије и пожар, 

а то је присуство природног гаса, и појава металних опиљака (пирофорно жеље-
зо) које се у додиру са ваздухом самопале, 

в) буке, као физичке штетности, 

г) штетних климатских утицаја, рад на отвореном, 
д) од појаве лако запаљиве-опасне материје, газолина, као и при одстра-

њивању прљавштине из чистачке цеви. 

Коришћењем PILC методе (користи се у Високој техничкој школи стру-
ковних студија у Новом Саду), утврђен је ризик Р = ВxФxШxБ (Табела 1).  

У Табели 3, су наведене постојеће мере и предлог побољшања постојећих 

мера. 

Табела 1: Елементи за процену ризика 

Шифра 

опаснос

ти 

Опасности и 

штетности 

Процена ризика 

В Ф Ш Б Р 
Квантитативна 

процена ризика 

02 
механичке, слободно 

кретање делова 
10 

0,5 

15 2 
15

0 
висок 

04 

присуство опасних 

материја-природни гас 
и металних опиљака 

(пожар и експлозија) 

10 15 2 
15
0 

висок 

22 физичке, бука 15 2 2 30 

низак али значајан 

27 
климатски утицаји, рад 

на отвореном 
5 2 2 20 

28 

појава опасне материје, 

газолина и 

прљавштине (хемијска 

штетност) 

1 6 2 12 

Напомена: В-вероватноћа; Ф-фреквенција; Ш-штетност; Б-број радника; Р – ризик. 
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4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА  

При отварању затварача чистачке цеви - кутије, може доћи до експлозије 

заосталог гаса у чистачкој цеви-кутији, јер вентили који се налазе између гасово-

да и пријемне чистачке цеви – кутије, пропуштају мале количине природног гаса, 
иако су затварени (сл. 4, поз.5 и 7).  

Као мера, да не дође до експлозије заосталог гаса у чистачкој цеви – ку-

тији, који може да откине затварач чистачке цеви-кутије, па постоји могућност, 
да дође не само до повређивања радника, већ и до смртног исхода, потребно је 

направити прикључке на чистачкој цеви-кутији (два) за убацивање инертног гаса 

(азота) пре отварања затварача, чистачке цеви-кутије. Овим би се спречило 

паљење експлозивне смесе природног гаса и ваздуха, од варница услед манипу-
лације средствима и опремом за вађење чистача -крацера. 

Табела 2: Управљање ризиком 

Шифра 

опасности 

Управљање ризицима 

Постојеће мере Предлог мера 

02 нема 

поставити прикључке за 

убацивање инертног гаса - 

азота 

04 издувна цев бакља 

22 антифони антифони 

27 ЛЗС ЛЗС 

28 
одвод помоћу цевии у 

шахту  
сепаратор 

 

При испуштању природног гаса из чистачке цеви-кутије односно њеном 
растерећењу од надпритиска, да би се извадио чистач-крацер, гас се пушта преко 

вертикалне цеви у ваздух, ту одмах (непосредно изнад самих радника) на месту 

где се налазе обично четири радника, који раде на чистачкој станици. Зато је 

потребно да се посебном цеви, природни гас који се испушта из чистачке цеви-
кутије, одведе што даље од чистачке станице, до места где се користи „бакља―, 

односно на том месту природни гас контролисано сагорева. 
Приликом вађења чистача-крацера, приказаног на слици 3, на њему се за-

државају метални опиљци који се појављују при чишћењу унутрашњости метал-
не цеви, који у додиру са ваздухом, могу да се запале. Ако се чистач не извади на 
време (одмах) или заглави у чистачкој цеви – кутији, може да дође до експлозије 
или пожара. Самопаљење тих опиљака се спречава, тако што се они поливају 
водом из приручних резервоара, помоћу шмркова. 

За течност (често газолин), која може да се појави приликом чишћења га-
совода а одводи се у шахту, затим ручно (ређе одговарајућим пумпама -Еx извед-
бе) сипа у бурад и одвози у рафинерију гаса, потребно је уградити одговарајући 
сепаратор, како би се наведена течност уклонила у складу са прописима из за-
штите животне средине.  

Физичка штетност од буке, која се ствара при раду на чистачкој станици, 
се не може елиминисати конструктивним мерама, већ само личним средствима 

заштите радника, коришћењем антифона. 
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Обзиром да се чишћење гасовода предвиђа једном годишње у месецу 
октобру, рад је на отвореном, па може да дође до појаве штетности у виду кише 

или хладноће. 

5. ПРИМЕНА ОХСАС-A  

„OHSAS 18001‖ (Occupational Health and Safety Assessment System) је спе-

цификација OH&S система управљања, који је објављен 1999. године. Специфи-

кација је развијена са циљем да дефинише захтеве за систем управљања заш-
титом здравља и безбедношцу на раду (ОХ&С), како би се омогућило да радна 

организација, управља ризицима ОХ&С и да побољша своје учинке.  

Од пресудне је важности за квалитет управљања, да се у свим процесима 

и подпроцесима јасно идентификују аспекти ризика, што је учињено у тачци 3. 
овог рада, за радна места на пријемним чистачким станицама. 

Улога ОХСАС стандарда је спровођење предвиђених мера и стално по-

бољшање безбедносног система, обрађено у тачци 4. овог рада. 
Обавезна процедура управљачког стандарда према OHSAS 18001 је иден-

тификација и класификација ризика по здравље и безбедност запоследих. У овој 

процедури се мора документовати на које начине и колико процеси пословног 

система могу угрозити здравље и безбедност запослених (стално али и привре-
мено запослених, као и свих других људи који су по разној основи присутни у 

организацији). Због тога се пред сваки процес поставља питање, да ли у њему 

има ризика по здравље и безбедност? 
На овај начин поступак процене ризика за радна места радника на чистач-

ким станицама, представља први корак који треба да установи, отклони или 

смањи ризик применом планирања, техничких средстава или уколико на тај на-
чин није могуће упозорењима, упутствима за употребу, односно додатним ме-

рама упозорења/оспособљавања/упутствима. 

6. ЗАКЉУЧАК 

У раду је акценат дат да се предложе мере за спречавање пожара и екс-
плозија природног гаса при отварању чистачке цеви-кутије ради вађења чистача, 

јер је рад радника на чистачким станицама високо ризичан. 

Процена ризика на опасним радним местима као што су чистачке станице 
на гасоводима природног гаса, представља динамичан и континуирани истражи-

вачко-стручан процес мултидисциплинарног карактера, који има за циљ ус-

постављање и повишење нивоа безбедности и здравља на раду у предузећу.  
Потребно је да се уграде сензори (електроника) на чистачима-крацерима, 

која би снимала унутрашњост цеви и тако превентивно деловала да се на мести-

ма на којима има унутрашњих механичких оштећења, спречи неконтролисано 

истицање природног гаса. 
Свако чистачко место је потребно посебно анализирати, у смислу:  

- учесталости-фреквенције чишћења гасовода,  

- појаве нечистоћа односно течне фазе (газолина),  
- броја и величине чистачких места на једном месту (гасна чворишта) и сл.,  

- пре него што се донесе одлука о уградњи сепартора за течност и "ин-

сталације са бакљом" (за сагоревање природног гаса).. 
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УТИЦАЈ ШТЕТНОГ ДЕЛОВАЊА ВИБРАЦИЈА НА 

ОПЕРАТЕРА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА ПОСЛОВА  

СА АУТОВИЉУШКАРОМ 

Кецојевић Светлана1 

svetlana@bezbednost021.com 

РЕЗИМЕ  

Спроведено је истраживање присуства вибрација у различитим радним режимима 

аутовиљушкара на дизел погон. Коришћене су методе мерења вибрација према актуелним 

интернационалним стандардима и оцена измерених величина према критеријумима Интерна-

ционалног стандарда ISO 8041: 2005(Е) и ISO 5349-1: 2001(Е). У раду су приказани резултати 
мерења вредности општих вибрација у току рада виљушкара са дизел мотором које се прено-

се са седишта на оператера и локалних вибрација које се преносе преко волана на руку опера-

тера. Мерења су извршена на истом аутовиљушкару за режиме рада мотора када виљушкар 

стоји (мотор ради „на леру―), на равном и на неравном терену, а коришћењем софтвера 

добијене вредности су прерачунате на осмочасовно радно време оператера. Нивои убрзања, 

при дефинисаним режимима рада, за посматрани аутовиљушкар, у правцу све три осе су у 

свим режимима и свим трећинско-октавним опсезима, била испод граничних вредности 

убрзања. 

Кључне речи: опште и локалне вибрације, оператер дизел виљушкара, утицај на 

здравље. 

HARMFUL EFFECTS OF VIBRATIONS  

ON THE FORKLIFT OPERATOR DURING WORK  

ABSTRACT  
Research was conducted оn the exposure to different vibration modes in operating 

diesel powered forklift vehicles. Vibration measuring methods were applied in full conformity 

with the up-to-date international standards ISO local 8041: 2005 and ISO 5349-1: 2001 (E). 

Both the exposure to the general whole-body vibration (WBV) level transferred from the diesel 

powered forklift engine onto the driver‘s seat and the exposure to the local vibration level 

transferred from the steering wheel onto the driver‘s hands were measured. Measurements were 

performed on the same forklift vehicle both in the working and in stand by regime both on flat 

and uneven terrain. The obtained measurements were then processed using computer software 

in order to get the 8 working hour average vibration exposure figures. The recorded acceleration 

levels from the direction of all three driving axes in all three-octave working bands and in all 

working regimes of the tested forklift proved to be below the acceleration level limits. 

Keywords: whole-body and hand-transmitted vibration exposure, forklift operator, 
health effects. 

                                                
1 Безбедност С&СНС Д.О.О. Нови Сад, Народног фронта 6  
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1. УВОД  

Путем чула слуха људи примају велики број информација, почев од плача 

детета, преко звука који нас упозорава на опасност, па до задовољства које нам 

пружа слушање музике. Једино чуло вида пружа већи проток информација ка 
људском мозгу. 

Са друге стране изложеност вибрацијама у радној и животној околини, 

често није тако очигледно као што је то случај са буком.  
Резонантно појачање одзива на побуду од вибрација у домену до при-

ближно 10 Hz, (слика 1.) и расипање енергије вибрација унутар људског тела 

имају као резултат различите физиолошке ефекте на људска бића. Они могу да се 

манифестују кроз повећање брзине откуцаја срца или брзине дисања или, још 
озбиљније, кроз болове у леђним мишићима, ано-ректалном делу и гастроинте-

стиналном систему. 

 

Слика 1.: Пренос вибрација кроз људско тело[1] 

Прва објављена међународна препорука у вези вибрација и људског тела 

је стандард ISO 2631-1978
 [2]

 који је поставио граничне криве времена изложе-
ности од 1 [min] до 12 [h] дуж фреквентног опсега у коме је људско тело 

најосетљивије од 1 до 80 [Hz]. Препоруке узимају у обзир случајеве када је људ-

ско тело као целина изложено вибрацијама: преко стопала у стојећем положају, 

седалног дела у седећем положају и ослоне површине у лежећем положају. Ус-
постављена су три критеријума оцене:  

- граница смањеног комфора (примењива на области као што је превоз 

путника, итд), 
- граница смањене ефикасности услед замора (примењива за возаче и 

операторе на машинама) и 

- граница изложености која указује на опасност по здравље. 

2. РЕЗУЛТАТИ ИЗВРШЕНИХ МЕРЕЊА  

У сарадњи са експертским тимом Машинског факултета у Крагујевцу 

извршено је мерење параметара општих и локалних вибрацијана које се преносе 

на оператера при управљању аутовиљушкаром произвођача Steinbock са погоном 
на дизел мотором (слика 2.). 
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Слика 2.: Виљушкар Steinbock 

Неке од основних карактеристика виљушкара на коме су извршена мере-
ња су следеће:  

- тип виљушкара: ptt 30D/5A 

- година производње: 1992. 

- пнеуматике: Пуна гума 
- мотор: Дизел - perkins 

- брoj пређених километара у експлоатацији: 30280 [km]  

Мерења су вршена у циљу процене утицаја излагања вибрацијама на здра-
вље оператера. 

Параметри локалних вибрација које се преносе са волана на руку опера-

тера „шака-рука―је мерени су уређајем за мерење вибрација B & K 4447 помоћу 

троосног давача убрзања типа 4520-002, а параметари општих вибрација које се 
преносе преко седишта на тело оператера су мерени троосним „Delta Tron“ 

давачем убрзања типа 4515-Б-002 са додатком за седење (слика 3.). 

 

Слика 3.: Приказ мерних места 

где је:  
- WBV - Whole-Body Vibration (опште вибрације) 
- HAV - Hand Arm Vibration (локалне вибрације – пренос преко руке 

оператера) 
Мерења су вршена у три режима рада виљушкара. Свако појединачно 

мерење вибрација за сваки режим рада износило је 20 минута.  
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Измерене су врености вибрација када виљушкар стоји, а мотор је у раду - 
„на леру―. У циљу утврђивања утицаја пута по коме се у току рада креће ви-
љушкар измерене су вибрације које се јављају када се виљушкар кретао по 
равном терену, асфалтирана саобраћајница без значајних неравнина и ударних 
рупа на путу кретања и по терену који је насут макадамом (слика 4.). 

 

Слика 4.: Кретање виљушкара по равном терену и по путу насутим макадамом 

Мерења су спроведена у складу са препорукама интернационалног стандар-
да ISO 2631-1 Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human Exposure to 
Whole Body vibration – Part 1: General Requirements, ISO 5349-1 Mechanical vibration 
– Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmited vibration – Part 1: 
General Requirements и према директиви Европске Уније - Directive 2002/44/EC. 

У табели 1. и табели 2. дат је приказ добијених резултата мерења и оцене 
утицаја на здравље при излагању предметним општим и локалним вибрацијама. 

Табела 1. Резултати мерења утицаја вибрација на здравље оператера 

Мерно 

место 

Измерени ниво вибрација 

прерачунат на вредности 

дневне изложености А(8) 

Утицај на здравље при излагању 

деловању општих вибрација 

Максимална 

прихватљива вредност 

дневне изложености 

0,5 [m/s2] 

Критичне 

вредности дневне 

изложености 

1,15 [m/s2] 

WBV1 A(8)= 0.069 [m/s2] 0.069 [m/s2] < 0,5 [m/s2] 
0.069 [m/s2] < 1,15 

[m/s
2
] 

WBV2 A(8) = 0.413 [m/s2] 0.413 [m/s2] < 0,5 [m/s2] 
0.413 [m/s2] < 1,15 

[m/s2] 

WBV3 A(8) = 0.921 [m/s2] 0.921 [m/s2] > 0,5 [m/s2] 
0.921 [m/s2] < 1,15 

[m/s2] 

 
Ознаке у табелама имају следеће значење:  

- WBV1 вредност вибрација које се преносе са седишта на тело опе-

ратера када виљушкар стоји а мотор виљушкара ради; 
- WBV2 вредност вибрација које се преносе са седишта на тело опера-

тера када се виљушкар креће по асфалтираној саобраћајници и  

- WBV3 вредност вибрација које се преносе са седишта на тело опера-

тера када се виљушкар креће по путу који је насут макадамом. 
- HAV1 вредност вибрација које се преносе са седишта на тело опера-

тера када виљушкар стоји а мотор виљушкара ради; 
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- HAV2 вредност вибрација које се преносе са седишта на тело опера-
тера када се виљушкар креће по асфалтираној саобраћајници и  

- HAV3 вредност вибрација које се преносе са седишта на тело опера-

тера када се виљушкар креће по путу који је насут макадамом. 

Табела 2. Резултати мерења утицаја вибрација на здравље оператера 

Мерно 

место 

Измерени ниво 

вибрација 

прерачунат на 

вредности 

дневне 

изложености 

А(8) 

Утицај на здравље 

при излагању деловању локалних вибрација 

Максимална 

прихватљива вредност 

дневне изложености 

2,5 [m/s
2
] 

Критичне вредности 

дневне изложености 

5 [m/s
2
] 

HAV1 
A(8) = 0.573 

[m/s2] 
0.573 [m/s2] < 2,5 [m/s2] 0.573 [m/s2] < 5 [m/s2] 

HAV2 
A(8) = 0.892 

[m/s2] 
0.892 [m/s2] < 2,5 [m/s2] 0.892 [m/s2] < 5 [m/s2] 

HAV3 
A(8) = 1.637 

[m/s2] 
1.637 [m/s2] < 2,5 [m/s2] 1.637 [m/s2] < 5 [m/s2] 

 

Добијене вредности вибрација су прерачунате на вредности дневне изло-
жености при раду од осам часова и упоређене са максимално прихватљивим и 
критичним вредностима дневне изложености које су дате u Европској директиви 
2002/44/ES. [1]  

Када би упоређивали опште вибрације које се преносе преко седишта 
оператера и локалне вибрације које се преносе са волана на руку можемо закљу-
чити да се добијене вредности разликују при истим условима кретања. Треба 
нагласити да су ово прерачунате вредности вибрација којима би оператер био 
изложен уколико би под овим условима радио осам часова у истом режиму рада 
рада (нпр. oсам часова обављао послове превоза робе по макадаму). Било би не-
реално да оператер за осам часова у току смене само стоји у месту, вози по 
равном или по макадаму. Најчешће се догађа да је тло по којем оператер обавља 
превоз робе, комбинација ова три режима рада. 

У табели 3. је приказан комбиновани режим рада оператера. Узети су 
временски подаци који одговарају реалном стању. Табела 3. је формирана за ути-
цај испитиваних општих вибрација које се преносе са седишта на тело оператера. 

Табела 3.: Измерени параметри општих вибрација за осмочасовно радно време 

Виљушкар није у покрету:  10 [min] 

Виљушкар је у покрету по равном тлу:  6 [h] и 50 [s] 

Виљушкар је у покрету по макадаму:  1 [h] 

Прерачунати ниво вибрација дневне 

изложености А(8) при овом режиму рада:  
0.460 [m/s

2
] 

 

Измерене вредности општих вибрација (слика 6.) прерачунате за услове 
комбинованог режима рада са тачно дефинисаним временом у коме делују 
(табела 3.),, 0.460 [m/s

2
], не прелазе максималну прихватљиву вредност дневне 

изложености од 0,5 [m/s
2
] и критичну вредност дневне изложености 1,15 [m/s

2
] 

прописане у Европској директиви 2002/44/ES. 
[1]
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Слика 6.: Приказ резултата у софтверу при комбинованом режиму рада 

 за утицај испитиваних општих вибрација 

На основу тога можемо закључити да је утицај испитиваних општих ви-
брација, при режиму рада датим у табели 3. за оператера који управља аутови-
љушкаром који је био предмет овог испитивања, у прописаним прихватљивим 
границама. Самим тим, за дате услове обављања послова не постоји ризик од на-
стајања обољења проузрокованих општим вибрацијама које се преносе са седи-
шта на тело оператера при експлоатацији испитиваног виљушкара. 

На исти начин извршено је упоређивање измерених вредности локалних 
вибрација које се преносе са волана на руку оператера. 

Табела 4. приказује локалне вибрације које се преносе са волана на руку 
оператера, при истом комбинованом режиму рада као и за опште вибрације. 

Табела 4. Измерени параметри локалних вибрација за осмочасовно радно време 

Виљушкар није у покрету:  10 [min] 

Виљушкар је у покрету по равном тлу:  6 [h] и 50 [s] 

Виљушкар је у покрету по макадаму:  1 [h] 
Прерачунати ниво вибрација дневне изложености А(8) при 

овом режиму рада:  
1,011 [m/s

2
] 

 

Слика 7. и табела 4. приказују резултате за деловање локалних вибрација 
које се преносе са волана на руку оператера при комбинованом режиму рада у датим 
временским трајањима деловања, 1,011 [m/s

2
], из којих се може закључити да не пре-

лазе максималну прихватљиву вредност дневне изложености од 2,5 [m/s
2
] и критич-

ну вредност дневне изложености од 5 [m/s
2
] прописане у Европској директиви 

2002/44/ES. 
[1]

  

 

Слика 7.: Приказ резултата у софтверу при комбинованом режиму рада за локалне 

вибрације које се преносеса волана на руку оператера 
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Можемо закључити да испитиване локалне вибрације не прелазе пропи-
сане границе у току експлоатације виљушкара, односно да је утицај испитиваних 

локалних вибрација, при режиму рада датим у табели 4., за оператера који управ-

ља аутовиљушкаром који је био предмет овог испитивања, у прописаним гра-
ницама, односно за дате услове обављања послова не постоји ризик од настајања 

обољења проузрокованих испитиваним локалним вибрацијама при експлоатацији 

испитиваног виљушкара. 

3. МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА СМАЊЕЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ 

НАСТАНКА ВИБРАЦИЈА И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Уопштено свеобухватни систем управљања који треба са спречи појаву 
општих и локалних вибрација треба да покрије следеће мере: елиминацију, заме-

ну, изолацију, инжењерску контролу (на извору вибрација, на путањи простира-

ња вибрација), административна контрола (дужина изложености, обуке), здрав-
ствени надзор и набавку опреме за личну заштиту. 

Елиминација вибрација је први корак који треба узети у обзир при раз-

матрању вибрација на радном месту. Нажалост потпуна елиминација је најчешће 

немогућа. Смањење вибрација на извору је често веома компликовано. Понекад 
је потребна детаљна анализа машине да би се идентификовао извор вибрација. У 

другим случајевима постоје једноставна решења као што су, на пример: обез-

беђење избалансираности машина, поравнавање пута или стазе, обезбеђење да 
путеви кретања немају неравнине. 

Други начин контроле вибрација инжењерским средствима је смањење 

преноса вибрација на каросерију возила или смањење вибрација које се преносе 
на оператора. 

Први корак је смањење преноса вибрација на возило преко пнеуматика. 

Данашња возила су већином опремљена ваздушним пнеуматицима које врше 

редукцију вибрација на ниским фреквенцијама. Изузетак су на пример виљуш-
кари који имају тврде пнеуматике.  

Други корак у смањењу вибрација је употреба система еластичног осла-

њања возила. Већина машина за ванпутне услове, пољопривредних трактора и 
виљушкара још увек се конструишу без система еластичног ослањања између 

точка и шасије.  
Трећи корак у контроли преноса вибрација је изолација кабине од шасије. То 

се постиже постављањем система еластичног ослањања у две или четири тачке.  
Највише коришћени начин контроле преноса општих вибрација је преко 

ослањања седишта. Постоји много типова седишта са ослањањем. У основи, сва 
таква седишта састоје се од горњег и доњег рама повезаних вођицама (које обич-
но раде на комбинованом принципу маказа и котрљања), опруга и пригушивача 
или амортизера. 

Обично постоје две врсте опруга: механичке (металне) или пнеуматске 
(ваздушне). Такво седиште има сопствену фреквенцију осциловања, која се јавља 
на око 4 [Hz] код уобичајених седишта испуњених пеном и опругама, при чему 
ослањање седишта са додатном опругом и механизмом амортизера има сопстве-
ну фреквенцију нижу за око 2 [Hz]. На нижим фреквенцијама, оваква седишта 
понекад показују знаке лаганог повећања вибрација.  
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Постоје други типови седишта који имају активне изолаторе. Међутим веома 
су скупа за набавку, постављање и одржавање. Оптимална сопствена фреквенција 
седишта зависи ос спектра осциловања пода кабине и правца кретања возила. 

Веома важна је обука оператера. Они морају да буду информисани у вези 
вибрација људског тела, ефеката вибрација на здравље, у вези других ефеката 
излагања целог тела вибрацијама и разним превентивним методама. Обука 
такође мора да обухвати правилно руковање и подешавање седишта. 

Одржавање седишта је такође од изузетне важности пошто већина седишта 
и система њиховог ослањања имају радни век краћи од возила на којем су постав-
љени. Обука такође треба да обухвати начин избора брзине која одговара терену по 
коме се вози, као и важност избегавања рупа, неравнина и других препрека на путу. 

Још један начин смањења изложености вибрацијама је смањење трајања 
излагања. Може се постићи ротацијом оператора, тако да сваки од њих проведе 
мање времена изложен вибрацијама односно ограничавање дневне експозиције 
на 25 до 30 [%] укупног радног времена и периодична ротација радника са рад-
них места где постоји штетно деловање вибрација, на радна места без истих, као 
и већи број пауза током дана.  

Медицинске мере предострожности не могу да замене техничке мере за-
штите, али могу да помогну у раној идентификацији проблема како би се спречи-
ло његово повећање. Примена професионалне селекције приликом запошљавања, 
ради утврђивања евентуалног постојања обољења које би представљало контра-
индикацију за рад радном месту на коме је проценом ризика утврђено постојање 
штетног деловања вибрација, као и могућност да радник може обављати посао 
без ризика да оштети своје здравље. Периодични лекарски прегледи у току рада 
идентификоваће да ли су постојећи проблеми увећани и да ли су се појавили 
други знаци нарушавања здравља, између осталог и услед деловања вибрација.  

„Хигијенске мере заштите код радника изложеним вибрацијама су обез-
беђивање услова да радници паузе проводе у топлом и повољним микроклимат-
ским условима уз могућност конзумирања топлих напитака. Радна одећа и обућа 
мора бити прилагођена климатским условима. Редовни периодични прегледи ра-
дника који су изложени вибрационој нокси представљају медицинске мере заш-
тите. Ово омогућава утврђивање ране дијагнозе болести засноване на прецизној 
радној анамнези и објективним дијагностичким методама, а довела би до право-
временог предузимања потребних терапијских мера у раним фазама ове болести 
и спречавања настанка иреверзибилних промена. Промоција здравља на радном 
месту мора бити усмерена ка здравом начину живота. Борба против пушења, кон-
зумације алкохола и неправилне исхране као фактора негативног стила живота и 
као могућег провокативног фактора за развој вибрационе болести, такође може 
бити од значаја за очување радне способности. Упознавање радника са постоје-
ћим ризицима на радном месту и могућем настанку оштећења здравља и препоз-
навање симптома и знакова болести, едукација о неопходном коришћењу личних 
заштитних средстава, правилној употреби алата, може позитивно утицати на 
очување здравља радника, изолацију ризика и детекцију болести у раној фази.― 

[6]
 

4. ЗАКЉУЧАК  

Превентивне мере за спречавање настанка вибрационе болести биле би 
процена ризика на радном месту и правовремено планирање а потом и спровођење 
мера заштите за елиминацију штетног деловања вибрација или смањење штетности 
на најмању меру, применом инжењерских, медицинских и административних мера.  
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Примена савремених мерних инструмената за мерење параметара вибрација 
по методама најактуелнијих стандарда и процена ризика по Европској директиви 
омогућава свеобухватна и прецизна истраживања уз добијанње прецизних и по 
садржају дефинисаних физичких штетности које могу имати утицаја на људско 
здравље. 

На основу извршених мерења и анализом добијених резултата закључено 
је да испитиване опште (преносе са седишта на тело оператера) и локалне (пре-
носе се са волана на руку оператера) вибрације не прелазе прописане границе у 
току експлоатације виљушкара, односно да је утицај испитиваних општих и ло-
калних вибрација, при режиму рада у време испитивања за оператера који управ-
ља аутовиљушкаром који је био предмет овог испитивања, у прописаним грани-
цама датим у у Европској директиви 2002/44/ES.  

За дате услове обављања послова не постоји ризик од настајања обољења 
проузрокованих испитиваним вибрацијама при експлоатацији испитиваног ви-
љушкара. 

Резултати који су се добили у току извршених испитивања нису довољна 
да би се донео коначан закључак о присутности вибрација у току рада са 
виљушкарима, донели закључци о дозвољеним временима излагању деловaњу у 
току радног дана и степену ризика коме је запослени изложен у току обављања 
послова са виљушкаром.  

Коначни закључци могу бити донети након извршених додатних мерења 
под разним радним условима који би обухватили просечне радне услове под 
којима запослени обављају послове као оператери на виљушкарима.  

Досадашња знања о штетном деловању вибрација на здравље запослених 
као фактор у борби против ризика од нарушавања здравља још увек нису довољ-
на за доношење најефикаснијих стратегија за потпуно елиминисање штетних 
утицаја, те је потребно наставити истраживања у овој области. 
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА РАЗВИЈЕНИХ МЕТОДА  

ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ 

Звонимир Букта1, 

РЕЗИМЕ: 
Процена ризика у односу на потенцијалне опасности и штетности по здравље запосле-

них на радном месту и радној околини је препознавање вероватноће настанка и нивоа тежине 

повреда и/или професионалних обољења. Процену ризика врши тим експерата из различитих 
научних и стручних области са циљем објективног вредновања атрибутивног и/или нумерич-

ко исказаног нивоа ризика, који ће информисати послодавца и запосленог о величини изло-

жености штетном догађају. 

На основу описане и израчунате вредности нивоа ризика руководство организације 

предузима и спроводи све неопходне мере ради повећања безбедности и здравља на раду 

свих запослених.  

Рад даје у начелу преглед карактеристика признатих метода за процену ризика које се 

најчешће примењују у Републици Србији и могућност њихових побољшања примењујући 

проширење метода, методом заснованом на OHSAS-у развијеном на Високој техничкој 

школи струковних студија у Новом Саду. 

Кључне речи: метода, методологија, процена ризика 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS DEVELOPED  

FOR WORKPLACE RISK ASSASSMENT 

ABSTRACT 

Risk assessment with regard to potential hazards and harms concerning the health of 

employees in the workplace and working environment is the recognition of probability of oc-

currence and level of injury and/or occupational disease. Risk assessment is done by an expert 

team covering different scientific and professional areas of expertise in order to objectively eva-

luate the risk level expressed attributively and/or numerically, which will inform the employer 
and the employee on the size of exposure to a harmful event. 

On the basis of the described and calculated value of the risk level, the company 

management takes necessary measures to increase health and safety of all employees at work.  

The paper reviews the acknowledged risk assessment methods most frequently used in 

Serbia, and deals with their possible improvement by widening them with the method based on 

OHSAS developed in the Higher Education Technical School in Novi Sad. 

Key words: method, methodology, risk assessment 

1. УВОД 

Процена ризика је уређени низ логичких активности компетентних експе-
рата на евидентирању потенцијалних опасности и штетности насталих у процесу 

рада, ради утврђивања могућности за смањење или отклањања ризика од повреда 

на раду, обољења или оштећења здравља радника [1], [2]. 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад 
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Процена ризика је превасходно емпиријски процес доношења инжењерске 
одлуке на основу људских искустава у циљу повишења безбедности помоћу иза-

бране, у пракси, верификоване методе. Општа дефиниција методе каже „метода 

је начин на који се остварује неки сазнајни или практични циљ―. 
Метода за оцену ризика било она квантитативна и/или квалитативна базира се 

на унапред формираним критеријумима произашлим од дугогодишњих истражи-

вања од стране тимова стручњака из различитих области науке и технике. 
Српски законодавац не обавезује послодавца у избору методе за процену 

ризика, јер одабрана метода за процену ризика мора одговарати природи послова 

организације (врста делатности, величина фирме, врстама идентификованих опа-

сностима и штетностима) при чему ће оцена бити исказана квалитативно (опис-
но) и/или квантитативно (нумерички). 

Квантитативне методе се често користе под предпоставкама о могућим 

опасним и штетним појавама са малим ризиком. Примена квантитативних метода 
уз квалитативну оцену нарочито је погодна при предпоставкама о високим ризи-

цима. 

Квантитативне процене ризика омогућавају бољи избор превентивних без-

бедносних мера које дају и бољу заштиту, мада ниједна метода не прописује 

избор превентивних мера за смањење или отклањање ризика. 

Циљ рада је да се сагледају евентуалне предности или недостаци поједина-

чно наведених метода за процену ризика. Добијени резултати процене ризика, 
применом неке од метода због разноврсности догађаја, узрока настанка и тежина 

последица, могу бити исказани мање или више квалитетније.  

Рад нема за циљ да експлицитно наводи предности или недостатке поједи-
них метода, већ да укаже на погодност примене метода посматрајући њихове 

основне карактеристике. 

2. МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

У свету постоји велики број признатих метода за процену ризика формиране у 
различитим удружењима или асоцијацијама, а примењују се у Републици Србији.  

У раду ће бити упоредно анализиране три методе:  

- A: матрица 5X5 (засноване на AUVA и BG методама) 
- Б: KINNEY  

- В: PILZ 

Све претходно поменуте, па и остале постојеће, методе, по правилу, за по-
лазну основу користе:  

- идентификоване опасности путем „чек листа― 

- вероватноће појављивања опасног догађаја 

- степена могуће штете 
- фреквенције – временско трајање излагању особа потенцијалној опас-

ности 

- вредновање ризика путем упоређивања нивоа ризика 

3. УПОРЕДНА АНАЛИЗА 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике донело је „Пра-
вилник о начину и поступку процене ризика на раднм месту и у радној околини‖ 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

236 

новембра месеца 2006. године, где је у члану 2. речено, да се "процена ризика 
врши на радном месту, односно на простору на/у ком запослени обавља послове 
код послодавца, а где се борави или има приступ у току рада и у радној околини 
у којој се обавља рад укључујући радна места, радне просторије и односе у 
процесу рада, у свим делатностима где послодавац запошљава, односно радно 
ангажује једно или више лица‖.  

Наведени захтеви из члана 2. поменутог Правилника намећу питање: „Да ли 
било која изабрана метода може директно одговорити о успешном рашавању задата-
ка, дајући реалну оцену ризика независно о очигледној комплексности проблема?―. 

Да би се добио одговор на ово питање вршена су обимна истраживања у 
поступку идентификације опасности, процене и вредновања ризика при експлоа-
тацији машина алатки за: 

- обраду метала скидањем струготине (брусилице)  
- машина алатки за обраду метала пластичном деформацијом (пресе).  

Процене ризика вршена у неколико различитих фирми сличних делатности 
наметнула је потребу о доношењу оцене погодности изабране методе за успеш-
но решевање проблема безбедности и здравља радника. 

Табела бр. 1.: Процес обраде метала на брусилици [9] 

Р. 

бр. 

Опасности и 

штетности 
Квалитативна анализа 

Вредновање ризика 

А Б В 

1. 

Ротирајући и 

покретни делови 

бруса 

Константно у току рада постоји 

могућност захватања руке 

радника тоцилом при чему може 

доћи до повреде 

умерен умерен 

низак 

али 

значајан  

2. 
Делови и честице 
који лете 

Константно у току рада постоји 

могућност да у око или лице 
радника улете честице метала 

или брусног камена 

умерен умерен 
низак 
али 

значајан  

3. 
Хемијске 

штетности 

Константно у току рада постоји 

изложеност дисајних путева – 

металној или каменој прашини 

значајан висок висок 

4. 
Физичке 

штетности (бука) 

Константно у току рада радник је 

изложен буци изнад дозвољене 

(мерено) 

значајан висок висок 

Табела бр. 2.: Процес обраде метала на преси [9] 

Р. 

бр. 

Опасности и 

штетности 
Квалитативна анализа 

Вредновање ризика 

А Б В 

1. 
Ротирајући и 

покретни делови 

Константно у току рада 

постоји могућност захватања 

руку радника од стране 

покретног алата (вађење и 

уметање обратка) 

значајан висок висок 

2. 
Слободно 

кретање делова 

Константно у току рада 

постоји могућност пада 

обратка или алата на руке 

или ноге радника  

умерен умерен 

низак 

али 

постоји 
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3. 
Физичка 
штетност (бука) 

Константно у току рада 

радник је изложен буци 
ударом алата у обрадак 

(мерено) 

умерен умерен 
низак 
али 

постоји 

 
Анализа и синтеза добијених резултата указује на штурост - недовољност 

добијених резултата који су искључиво усмерени на „прорачун― квантитативне 

и/или квалитативне процене ризика на радном месту. Може се закључити да је 
заједнички недостатак ових метода што не воде рачуна о осталој опреми и 

машинама инсталисаних у објекту или погону и њиховој повезаности као извору 

потенцијалне опасности за све присутне раднике у посматраном окружењу. 

Табела бр. 3 Питања и одговори 

Р. 

бр. 

ПИТАЊА 

Карактеристике методе 

ОДГОВОРИ 

Могућност примене методе 

1. 
Колико је неку од метода могуће 

имплементирати у захтеве правне регулативе? 

Могуће је све три набројане 
методе 100% 

имплементирати 

2. 
Да ли метода предвиђа квалитативну и/или 

квантитативну оцену?  

Метода А даје квалитативну 

оцену, док Б и В дају 

квалитативну и 

квантитативну оцену 

3. 
Да ли метода обухвата оцену ризика радног 

места и радне околине? 

Све три методе дају 

могућност обе оцене 

4. 
Да ли метода омогућава интегрисану или 

парцијалну оцену за радно место или радну 

околину? 

Ни једна од набројаних 

метода не даје решење овог 

проблема 

5. 

Колики је могућ број рачунатих фактора ризика? 

а) вероватноћа настајања повреда или штетности 

по здравље 

б) учесталост повреда или време изложености 

особе опасностима 

в) број особа истовремено изложених 

опасностима 

г) највећи предвидиви степен повреда или 
штетноси 

Метода: 

А: а, г 

Б: а, б, г 

В: а, б, в, г 

што је већи број фактора 

вероватноћа реалне процене 

ризика је већа. 

6. Колики је број нивоа оцењеног ризика? 
А и Б пет нивоа, В четири 

нивоа. 

7. 
Да ли метода даје могућност процене ризика 

посматрајући еколошке последице? 

Нити једна метода не 

посматра еколошке 

последице 

8. 
Да ли метода даје могућност процене ризика 

посматрајући економске штете? 

Ни једна метода не узима у 

обзир настале економске 

штете 

9. 
Да ли се извршене процене ризика вршећи са све 

три методе разликују у нивоу висине ризика?  

Извршене оцене ризика за 

иста радна места дају 

приближно идентичне 
разултате о величини ризика 
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Да би се испоштовали комплексни захтеви правилника потребно је све 
наведене методе употпунити проширеним приступом анализе и синтезе још низа 
утицајних фактора [2] неопходних за објективну процену ризика који се морају 
испоштовати од стране процењивача ризика. Тако разрађене методе у литератури 
и стручној јавности се називају „модификоване методе―. Овако допуњене методе 
су мање или више усаглашене са ставом 3. Правилника, мада се не би могло рећи 
да су методе модификоване. 

Правилник се може дефинисати као методологија где је процена ризика 
систематизовани поступак решавања проблема безбедности, другим речима 
омогућено је управљање ризицима. Методологија процене ризика узима у обзир 
препоруке OHSAS 18001: 2007. стандарда чиме се захтеви правне регулативе 
Републике Србије могу оптимално применити у пракси. 

Може се из наведеног закључити да су у свету познате и признате методе 
за оцену ризика само део методолигије управљања ризицима и безбедношћу 
здравља свих запослених у посматраној организацији - предузећу. 

Да би проблем имплементације методе у методолигији успешно био решен, 
тим експерата Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду формирао 
је Интегралну методу за процену, вредновање и управљање безбедношћу и ри-
зиком. 

Формирана Интегрална метода садржи уређену процедуру за одређивање, 
процену и управљање безбедношћу и ризицима која се може успешно применити у 
организацијама различитих величина, делатности са врло малим адаптацијама у 
зависности од природе послова дотичне организације. 

4. ИНТЕГРАЛНА МЕТОДА 

Развијена Интегрална метода нашла је практичну примену у пројектима 
под називом „Акт о процени ризика на радном месту и радној околини― [9]. 
Метода обухвата све захтеве из Правилника која садржи: 

- податке о послодавцу (делатност, број запослених, стручну спрему, 
име и презиме и остале неопходне податке) 

- опис макро и микро локације са свим припадајућим објектима са 
спољним окружењем у оквиру организације  

- опис технолошког и радног процеса (природа послова која се одвија у 
организацији, средства рада - машине и остала опрема) 

- опис безбедносне опреме и лична заштитна средства 
- организациону структуру, разговори са директним извршиоцима и 

њиховим надређенима  
- индентификација опасности и штетности формирањем чек листа [5] 

на радном месту и у радној околини 
- процена ризика у односу на индентификоване опасности и штетности 

у објекту, етажи - погону, лабораторијама, осталим просторијама и на 
радном месту 

- предлог организационих и конструкционих мера за отклањање, сма-
њење или спречавање појаве ризика 

- усвајање процедура у прављању ризика [4]  
- закључак 
- мере за одржавање постигнутог нивоа ризика наком спроведених пре-

вентивних мера  
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- сву потребну документацију (све пројектоване величине се морају 
документовати) 

5. ЗАКЉУЧАК 

Интегрална метода развијена на Високој техничкој школи струковних 
студија у Новом Саду, узима у обзир све релативне опасности присутне у про-

менљивим условима радне околине, на пример бука, температура, јачина освет-

љења, присутност прашине или отровних гасова и остало. 
Процена ризика којом се узимају идентификоване опасности и штетности, 

Интегралном методом су обухваћени сви радници који су индиректно изложени 

штетним утицајем, јер те појаве нису садржане у процени ризика њиховог радног 

места. Ефикасност превентивних мера долази до изражаја јер Интегрална ме-

тода предвиђа конструктивне измене или апликације над средствима за рад. 

Документа којима се подржава Интегрална метода тако су формирана да омогу-

ћавају врло ефикасну визуелну прегледност: 
- описа технолошког процеса са потребним скицама и фотографијама 

- квалитативно/квалитативна процедура 

- конструктивне измене и допуне над средствима рада 

- организационе превентивне мере 
- одговорност запослених у спровођењу мера за смањење ризика  

- предлог мера о одрживом прихватљивом ризику 
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АКТУЕЛНА ПИТАЊА  

У ПРЕВЕНЦИЈИ ВЕЛИКИХ НЕСРЕЋА 

Ales Bernatik1 and Rene Pribyl1 

ales.bernatik@vsb.cz; rene.pribyl@seznam.cz 

РЕЗИМЕ 
Циљ овог рада је процена ризика и управљање изворима ризика у индустријским 

предузећима. Највећи део рада бави се тзв. некласификованим изворима ризика, нарочито у 

малим и средњим предузећима (МСП). Процењене фирме спадају у категорију извора ризика 

са мањом количином опасних материја од границе прописане Директивом СЕВЕСО II, али 

могу услед локације или специфичног производног процеса постати место велике несреће. 

Превенција великих несрећа код оваквих извора ризика није тренутно законски регулисана, 

па зато нема одговарајућег притиска на руководство фирме ни на смањење ризика. Зато је 

један од циљева рада повећање свести о овим некласификованим изворима ризика, јер је 
сагледавање ризика један од најважнијих услова превенције несреће. 

Kључне речиs: превенције великих несрећа, Директива СЕВЕСО II, процена ризика, 

опасне материје, МСП 

ACTUAL QUESTIONS IN MAJOR ACCIDENT PREVENTION  

ABSTRACT 

The goal of this contribution is the risk assessment and management of risk sources in 

industrial enterprises. The main part of the paper will deal with so called unclassified risk sources, 

especially in small and medium-sized enterprises (SME´s). The evaluated SME‘s are characterized 

as risk sources with an amount of dangerous materials under the limits of the SEVESO II Directive 
that could represent, as a result of the area location or specific process activities, significant major-

accident risks. The major-accident prevention of these risk sources is not specified in any law at 

present, and that is why any adequate pressure is put neither on the management, nor the reduction of 

risks. Therefore, one of the goals of the article is to increase awareness on these unclassified risk 

sources, because risk perception is one of the main conditions of accident prevention. 

Keywords: Major-Accident Prevention, SEVESO II Directive, Risk Assessment, Hazard-
ous Materials, SME‘s 

1. INTRODUCTION  

In the present-day technologically advanced world, industrial accidents appear 
ever more frequently, and the field of major accident prevention has become a 
dynamically developing discipline. With accelerating technical progress, risks of indust-
rial accidents are to be reduced. In the past and also recently, major accidents have 
represented, owing to their consequences on human health, property and the environ-
ment, important events that should be avoided. For large sources of risks connected with 
handling significant quantities of dangerous substances, the process of risk assessment 
and reduction is already taking place. For rather small installations, where dangerous 
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substances are present as well, any risk assessment is not required yet. In spite of this, 
these rather small installations can represent a major accident risk considering their 
potential locations, e.g. the close proximity to residential areas or assembly places, which 
increases the risk to the surrounding population. In case of accident in rather small risk 
sources, significant damage to the environment can occur as well. The majority of these 
risk sources are there in small- and medium-sized enterprises (SMEs).  

At present those enterprises are being selected in the Czech Republic for which 
on the basis of threshold quantities of dangerous substances given in the Act No. 59/2006 
Coll. on major accident prevention (which is the implementation of the European Seveso 
II Directive), safety documentation in the area of major accident prevention is required. 
This rather simple procedure according to the cumulative formula has advantages and 
disadvantages. On the one hand, it decides unambiguously about the placing the enter-
prise into the category A (lower tier) or B (upper tier establishments). On the other hand, 
it provides no information about consequential risks posed to the surroundings. In some 
cases a risk source with a rather small quantity of dangerous substances than the 
threshold quantity located, e.g. in a densely populated region, represents a greater hazard 
than a larger source with the quantity of dangerous substances in excess of the threshold 
situated outside residential areas. 

The main goal of the paper is to contribute to the prevention of accidents 
of unclassified risk sources, because risk identification and assessment is the basic 
precondition for effective risk reduction and management. 

2. CHARACTERISTICS OF UNCLASSIFIED RISK SOURCES 

Unclassified risk sources are defined as manufacturing installations containing 
a lesser quantity of dangerous substances than are the thresholds prescribed in the 
Seveso II Directive. At present, the prevention of accidents of these risk sources is not 
specified in any law, and thus any adequate pressure is put neither on the management 
nor the reduction of risks in the operation of such installations.  

The unclassified risk sources are characterised by properties and quantities of 
present dangerous substances, i.e. above all toxic, flammable and explosive substances. 
As examples of typically unclassified risk sources installations with the quantities of 
ammonia, chlorine and LPG less than 50 t, 10 t and 50 t, respectively, can be present-
ed. It is stated that the number of such unclassified risk sources in the Czech Republic 
is hundreds to thousands in order [1]. Table 1 presents examples of frequent unclas-
sified risk sources.  

Table 1: Examples of typical unclassified sources of risk 

Dangerous 

substance 
Example of installation Notes 

Ammonia 
breweries, dairies, cooling rooms, meat 

combines, ice-stadiums 

ammonia in engine rooms for 

cooling  

Chlorine 
water treatment plants, in-door and 

open-air swimming pools  

chlorine in 500 kg barrels or  

45 kg pressure cylinders 

Acetylene pressure cylinder storage areas  
most frequently 50 l pressure 

cylinders containing 8 kg of C2H2 

LPG 
refuelling stations, home tanks, pressure 

cylinder storage areas  

5 m3 tanks or 10 kg pressure 

cylinders most frequently 
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3. SUITABLE METHODS OF THE ASSESSMENT OF 

UNCLASSIFIED RISK SOURCES 

The quantitative assessment of major accident risks was published in various 

handbooks; among the most significant publications dealing with this topic, e.g. [2], 
[3], [4], [5], [6] can be ranked. In the Czech Republic the assessment of major accident 

risks is defined in the Act as follows:  

1. the identification of risk sources, 
2. the estimation of consequences of scenarios for major accidents on human 

health and lives, the environment and property, 

3. the estimation of probabilities of scenarios of major accidents, 

4. the determination of risk level,  
5. the evaluation of the acceptability of major accident risks. 

It is the selection of a suitable method that is the key question of risk 

assessment. Many methods that are modifications of several most widely used methods 
enable risk assessment. The publication [7] summarises the most famous 62 methods 

of risk assessment. In this connection it is necessary to emphasise that the majority 

of methods are designated as partial methods because they help merely in specific steps 

of the whole process of risk assessment, e.g. in hazard identification, the evaluation 
of consequences or the assessment of probabilities (see Table 2).  

Table 2: Overview of most widely used partial methods of risk assessment 

Method name  Abbreviation 

Relative Ranking RR 

Safety Review SR 

Checklist Analysis CL 

Preliminary Hazard Analysis PHA 

What-If Analysis WI 

What-If/Checklist Analysis WI/CL 

Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Fault Tree Analysis FTA 

Event Tree Analysis ETA 

Cause - Consequence Analysis CCA 

Human Reliability Analysis HRA 

 
The methods of risk assessment can be divided into qualitative and quantitative 

ones [8]. As for the next division of the methods, the following three categories can 

be distinguished [7]:  
- deterministic – based on the quantification of accident consequences, 

- probabilistic – based on accident probability or frequency, 

- a combination of the deterministic and the probabilistic approach. 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

243 

Generally it can be stated that the deterministic methods are used for the analysis 
of the whole industrial enterprise, whereas probabilistic methods for the analysis of a 

selected part of the establishment that requires a more detailed and thus more exacting 

analysis. A trend in risk assessment is the hierarchization of results. Primarily with simple-
to-apply methods the results are presented as indexes of risk levels (so-called indexing 

methods). For the risk sources with the worst indexes, a detailed analysis by more 

demanding methods is then recommended. A similar approach to risk assessment for the 
whole industrial enterprises is at first the selection of major risk sources, and only in the 

second phase then detailed quantitative risk assessment (QRA) for the most severe 

installations selected in this way. Both these approaches are to reduce the number of 

installations assessed in detail in the industrial enterprise, to simplify thus the whole risk 
analysis and to concentrate attention especially to the most severe risk sources. It is 

necessary to state that any unique method for doing the whole risk analysis does not exist 

yet. In real-life working conditions several methods should be combined.  

2. COMPARISON OF THRESHOLDS APPROACHES  

For the identification of unclassified risk sources, which is carried out according to 

the quantity of dangerous substances present in the installation, approaches in various 

countries were compared at first. Basic threshold quantities of dangerous substances in the 
Czech Republic are laid down in the Act No. 59/2006 Coll. as subsequently amended. 

They were adopted from the European Seveso II Directive. Nevertheless, these threshold 

values only consider the largest sources of risks (about 150 industrial enterprises in the 
Czech Republic) and no smaller establishments that can, under certain conditions, represent 

significant major accident risks as well. As a consequence, these thresholds were compared 

with the Dutch approach in the methodology Purple Book CPR 18E [6], with American 
thresholds determined by the organisation EPA for including into the RMP (Risk 

Management Program), further with thresholds given in the guidelines for integrated risk 

assessment IAEA-TECDOC-994 [9] and with thresholds stated in the European project 

ARAMIS [10], in the framework of which the new harmonized methodology ARAMIS 
was prepared. Results of the comparison for three selected substances occurring most 

frequently in unclassified risk sources are shown in Table 3. 

Table 3: Comparison of threshold quantities of dangerous substances (in tons) 

Dangerous 

substance 
Seveso II 

Purple 

Book 
U.S. EPA IAEA-994 ARAMIS 

Ammonia 50 3 about 4.5 3 1 

Chlorine 10 0.3 about 1.1 0.3 1 

LPG 50 10 about 4.5 10 1 

 
It follows from the table that thresholds of the Czech law on major accident 

prevention (and similarly thresholds of the European Seveso II Directive) are 
approximately 10 times higher than legal thresholds in the United States and several 
times higher than thresholds recommended by accepted international methodologies. 
From this difference it is evident that there is a real need for risk assessment for 
establishments with lesser quantities of dangerous substances than given in legislation. 
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From the approaches presented above the approach of ARAMIS methodology was 
recommended in view of its comprehensibility and the division of substances also 

according to their states of matter (see Table 4). Specifically, these ARAMIS thresholds 

were determined in the Belgian method VADE MECUM [11] used for the selection of 
installations requiring quantitative risk analysis. These threshold quantities are determined 

depending upon hazardous properties of substances, their physical states and locations with 

respect to other hazardous installations.  

Table 4: Defined threshold quantities  

of dangerous substances for risk assessment [10] 

Properties of substances 
Defined threshold quantity (kg) 

Solids  Liquids Gases 

1. Very toxic 10 000 1 000 100 

2. Toxic 100 000 10 000 1 000 

3. Oxidising 10 000 10 000 10 000 

4. Explosive (definition 2a annex 1 Seveso II 

Direc.)  
10 000 10 000 --- 

5. Explosive (definition 2b annex 1 Seveso II 

Direc.) 
1 000 1 000 --- 

6. Flammable --- 10 000 --- 

7. Highly flammable --- 10 000 --- 

8. Extremely flammable --- 10 000 1 000 

9. Dangerous to the environment  100 000 10 000 1 000 

10. Classified by R-phrases R14, R14/15, R29 10 000 10 000 --- 

 
The objective of this paper part was to increase awareness of unclassified risk 

sources, because one of basic conditions of accident prevention is the perception of risks. 

As risk sources unclassified under the legal effect of Seveso II Directive, e.g. food 

complexes (breweries, dairies, meat combines), sports facilities (ice-stadiums, swimming 
pools) and further water treatment plants, pressure cylinder storage areas, refuelling 

stations and LPG tanks were identified. Obtained results of risk assessment point to a 

necessity of doing risk management and also the management of these unclassified risk 
sources that at present are not from the point of view of accident prevention included into 

legal regulations, but in spite of this they may represent significant risks of major 

accidents. The complete solution of the issue of major accident risk assessment requires 
an integrated approach based on the knowledge of engineering, natural and societal 

sciences.  

4. RISK ASSESSMENT OF MOBILE SOURCES 

The assessment of mobile risk sources is not yet prescribed by law in the European 
Union, however the transport of dangerous substances represents a particular hazard above 
all to the densely populated areas of urban zones, when release of toxic or flammable 
substances into the air may endanger the health and/or lives of many inhabitants. At 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

245 

present, the evaluation of consequences of accidents of mobile risk sources are dealt with 
only haphazardly and not in detail.  

In the past, many transport accidents with dangerous substances have occurred 
worldwide. The following accidents are well known: road accident in Houston, USA in 
1976, release of ammonia, 6 people killed, 178 people injured; road accident in San Carlos, 
Spain in 1978, explosion of propylene, 200 people killed; rail accident in Mississauga, 
Canada, in 1979, explosion of LPG and release of chlorine, 200,000 people evacuated; rail 
accident in Montanas, Mexico in 1981, release of chlorine, 28 people killed, 1000 people 
injured; and others accidents. From study of 1932 accidents that occurred during the 
transport of hazardous substances by road and rail the results obtained show an increase in 
the frequency of accidents over time [12]. More than half of the accidents happened on 
roads (63%). The most frequent accidents were releases (78%), some of which were 
followed by fires (28%), explosions (14%) and gas clouds (6%).  

In the Czech Republic, accident statistics are collected by the Transport Informa-
tion System of the Ministry of Transport [13]. Since 1996 a total 27,234 of accidents were 
registered in all types of dangerous substances transportation in Czech Republic. Following 
data from years 2002 till 2005 (the best reported years) were selected as example (Table 5 
and 6). 

Table 5: Numbers of accidents in dangerous substances transportation in CZ [13] 

Year Road Rail 

2002 4,188 378 

2003 5,394 385 

2004 5,109 483 

2005 5,285 456 

Total 1996 - 2007 22,256 3,968 

Note: These include very small leakages without consequences (e.g. valve leakage) 

Table 6: Numbers of accidents caused by selected dangerous substances [13] 

Year 
Ammonia anhydrous Gasoline 

Road Rail Road Rail 

2002 36 2 725 49 

2003 44 4 820 38 

2004 40 9 748 85 

2005 35 13 686 36 

Total 1996 - 2007 284 83 3,108 2,340 

 
As example of others dangerous substances chlorine (total 69 accidents) and 

LPG – Liquefied Petroleum Gas (registered as propane – 24 accidents) were selected. 
In the U.S. Department of Transportation (DOT), PHMSA - the Pipeline and 

Hazardous Materials Safety Administration has public responsibility for the safe and 
secure movement of hazardous materials to industry and consumers by all transporta-
tion modes. PHMSA revised the definition of a serious incident in 2002, the current 
definition is (from point of view road and rail transport only): [14] 

 a fatality or major injury caused by the release of a hazardous material, 
 the evacuation of 25 or more persons as a result of release of a hazardous 

material or exposure to fire, 
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 a release or exposure to fire which results in the closure of a major trans-
portation artery, 

 the release of a bulk quantity (over 119 gallons or 882 pounds) of a hazard-
ous material. 

PHMSA has submitted annually statistics of transport incidents in USA. 
Following tables (Table 7 - 8) give most important data for comparison with above 
mentioned.  

Table 7: Hazardous Material Transportation Incidents in USA [14]  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Air 13 25 18 35 37 15 13 6 19 17 198 

Highway 397 356 447 449 488 377 399 400 418 389 4,120 

Rail 61 72 68 83 63 71 58 82 84 75 717 

Water 1 4 0 2 1 3 2 4 2 1 20 

Total 472 457 533 569 589 466 472 492 523 482 5,055 

Table 8: HAZMAT Summary by Result for 2006 [14] 

Result Incidents 

Injuries   

Hospitalized 
Non-

Hospitalized 
Fatalities Damage [$] 

Vapour (Gas) Dispersion  467  7  31  0  16,948,674 

Material Entered Waterway  63  2  18  4  9,373,803 

Spillage  19,034  22  171  5  59,455,638 

Fire  54  6  3  6  8,564,879 

Explosion  35  3  3  3  1,948,564 

Environmental Damage  85  3  20  3  29,253,693 

None  828  0  0  0  5,415,131 

Total - 2006  20,566  43  246  21  130,960,382 

Note: Due to multiple results being involved in a single incident, the total above may not correspond 
to the total in other reports. 

 

Fig. 1: Distribution of TIH Fatality [15] Fig. 2: Fatalities Normalized by Commodity Flow 

[15] 
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Argonne National Laboratory [15] reports concerning transport risk in USA. 
The purpose of this National Transportation Risk Assessment (NTRA) study was to 

quantitatively characterize the risks associated with the transportation of selected 

hazardous materials on a national basis. On the basis of the risks from TIH materials 
(TIH - toxic by inhalation), the results suggest that chlorine and ammonia account for 

70% to 80% of the total TIH transportation risk (see Figure 1). Considering fatality 

risks on a per-ton-mile basis, the risks from LP gas substantially exceed the risks for 
gasoline, TIH, and explosives (see Figure 2). 

5. CONCLUSION 

The area of major accident prevention represents a relatively new branch 

of science. Nevertheless, transportation accident prevention requirements are an out-
growth of this branch. The first approach is to evaluate stationary risk sources with the 

largest amount of dangerous substances. However, dangerous substances limits have 

been decreased (amendments of SEVESO II Directive) and current attention was mo-
ved to so called ―unclassified risk sources‖ and to mobile risk sources. Greater and 

greater amounts of dangerous substances are transported by road and rail. A growing 

interest in the subject area is also related to the threat of terrorist actions, possibly 

involving the transport of dangerous substances.  
The overview of past as well as recent accidents in industries is undoubtedly 

sufficiently eloquent in the justification of such evaluation. The need to assess 

objectively the risk, to which employees or populations are exposed in connection with 
the production, processing, storage and transport of hazardous materials, appears. What 

will enable the regulation or management of risks to employees and the surrounding 

environment is only adequate evaluation.  
A part of this work was written in the framework of dealing with the grant project 

of Ministry of the Interior of the Czech Republic under number VD20062010 A06 titled 

―Research into New Principles and Methods in the Framework of Civil Protection‖.  
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УЛОГА OHSAS СТАНДАРДА У СПРОВОЂЕЊУ 

ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ПРЕПОРУЧЕНИХ МЕРА  

ЗА ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК 

Биљана Гемовић1, Радо Максимовић2 

gemovic@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 
Процењени ризик за радно место може бити утврђен различиим методама улога 

OHSAS стандарда је спровођење предвиђених мера и стално побољшање безбедносног систе-

ма. 

На овај начин поступак процене ризика представља први корак који треба да 

установи, отклони или смањи ризик применом планирања, техничких средстава или уколико 

на тај начин није могуће упозорењима у упутствима за употребу, односно додатним мерама 

упозорења/оспособљавања/упутствима и процедурама у оквиру система управљања по 

OHSAS-у. 

Кључне речи: OHSAS, БЗНР, ризик на радном месту 

ROLE OF OHSAS STANDARDS IN APPLICATION  

OF PREVENTIVE MEASURES  

AND RECOMMENDED MEASURES FOR ASSESSED RISK 

ABSTRACT 

The assessed risk in the workplace can be determined using different methods. The role of 

OHSAS standards is the implementation of anticipated measures and permanent improvement of the 

safety system. 
In this way the risk assessment procedure represents the first step that should identify, 

eliminate or diminish risk by way of planning, technical means, or if it is not possible, through war-

nings in instructions for use, i.e. additional warning measures, training, instructions and procedures 

within the system of management based on OHSAS. 

Key words: OHSAS, occupational health and safety, risk at workplace 

1. УВОД 

Стандард OHSAS 18001: 2007 (Occupational Health and Safety Assessment 
System) развијен је као алат који омогућава процену и сертификацију на подручју 
заштите здравља и сигурности на раду.  

Препознавање опасности и штетности и њихово вредновање ради утврђи-
вања приоритета у решавању је први корак који условљава избор превентивних 
мера, којима се спречавају, отклањају или минимализују могућности повређи-
вања, односно обољевања запослених на радном месту, приликом обављања 
њихових радних активности.  

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србиja 
2 Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
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У досадашњем практичном раду коришћена је могућност истовремене при-
мене већег броја комлементарних метода, што је зависило од знања и афинитета 
свих чланова стручног тима који су израђивали Акт о процени ризика. 

Без обзира на усвојену методу процену ризика треба спровести на свим 
нивоима: у предузећу, радној околини и на радном месту. 

2. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА  
И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

Највише руководство организације је одговорно за дефинисање, документо-
вање и спроводење политике заштите здравља и безбедности на раду. Политика за-
штите здравља и безбедности, као и политика квалитета и заштите животне средине, 
мора да у себи садржи стратегијска опредељења организације на овом плану. 

„Политика здравља и безбедности на раду, које је усвојило највише ру-
ководство и којом се јасно изражавају циљеви везани за здравље и безбедност на 
раду, као и обавеза побољшавања здравствених и сигурносних уинака, мора да 
постоји‖ (OHSAS 18001) 

3. СТАНДАРД OHSAS 18001  
И „OH&S” ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА 

OHSAS 18001 је спецификација OH&S система управљања који је објављен 
1999. године. Спецификација је развијена са циљем да дефинише захтеве за систем 
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (OH&S), како би се омогућило 
да организација управља ризицима OH&S и да побољша своје учинке. Она омо-
гућава спровођење интерне и екстерне провере система и/или сертификовање 
система у одсуству одговарајућег међународног (ISO) стандарда. 

Она не садржи специфичне критеријуме за оцену учинка ОH&S, нити даје 
детаљне спецификације за пројектовање система управљања здрављем и безбедно-
шћу на раду.  

За спровођење „OH&S‖ програми управљања пре свега, потребно је сачи-
нити поступак планирања активности на унапређењу здравља и безбедности запо-
слених. 

Како успоставити ОХСАС? 
Стандард препоручује следеће етапе планирања:  
1. Планирање ради идентификације опасности, процене ризика и управ-

љања ризиком, 
2. Законски и други захтеви, 
3. дефинисање листе циљева по приоритетима, 
4. избор кључних циљева и дефинисање параметара працења реализа-

ције и 
5. ОХ&С програми управљања 
Овакав поступак треба да обухвати све активности приказане на слици 1, 

почев од дефинисања листе циљева, па до преиспитивања резултата и потреба за 
модификацијама циљева или програма. 

Ако све активности успостављања ОХСАС-а посматрамо кроз призму 
Деминговог циклуса, тада су то следеће активности:  

- Планирајте: Утврдите своју политику заштите здравља и безбедно-
сти на раду и обавезе у свом ОХСАС-у и израдите план за њихово 

остваривање. 
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- Урадите:  Обезбедите услове и помоћне механизме потребне за ос-
тваривање своје политике заштите Здравља и безбедности на раду, 

општих и посебних циљева, уз примену одговарајућих докумената 

(ИСО 9001: 2008 и ИСО 14001: 2004). 
- Мерите и вреднујте: Пратите, мерите и вреднујте остварене резул-

тате на елиминисању или смањивању на најмању меру свих ризика за 

здравље и безбедност запослених и осталих заинтересованих страна. 
- Делујте:  Преиспитујте и стално побољшавајте свој систем управ-

љања заштитом здравља и безбедности на раду ради побољшавања 

укупних перформанси организације. 

На слици 1 приказан је поступак планирања и примене „OH&S‖ програма 
управљања 

Дефинисање листе циљева
(на основу политике, почетног преиспитивања,закона и прописа,

 процене ризика, мишљења заинтересованих страна итд.)

Избор приоритетних циљева
(на основу резултата поцетног преиспитивања, закона и прописа, 

процене ризика, мишљења заинтересованих страна итд.)

Дефинисање жељених резултата
(квантификовати жељене вредности параметара који ће се 
пратити у циљу праћења резултата реализације циљева)

Израда програма реализације циљева
(дефинисати активности, рокове, одговорности, 

жељене резултате, финансијска средства)

Реализација и працење реализације програма
(праћење параметара и давање одговора на

питање да ли је циљ постигнут)

Преиспитивање резултата примене програма и потреба за
модификацијама

 

Слика 1: Поступак планирања и примене „OH&S” програма управљања 

Идентификација опасности и процена ризика po OHSAS-у 
Након сакупљених информација о операцијама и опасностима које могу 

да се јаве, следи процена ризика, која се своди на процену озбиљности последица 

и вероватноће настанка ситуације која може да доведе до угрожавања здравља и 
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безбедности на раду. Једна од једноставних метода која се користи у ову сврху је 
одређивање нивоа ризика (исти метод се користи и приликом вредновања значаја 

аспеката животне средине).  

Дефинишу се три нивоа озбиљности последица и три нивоа вероватноће 
настанка догађаја, а затим се на основу тих информација дефинише ниво опасно-

сти, како је то приказано у табели бр.1. 

Процена ризка се врши према следећим критеријумима:  
- вероватноћа појављивања – критеријум I 

- утицај на здравље и безбедност људи – критеријум II 

- утицај на поштовање закона и прописа – критеријум III 

- утицај на односе са окружењем – критеријум IV 
Процена ризика се врши тако што се сваки утицај вреднуј и уписује у 

образац "Идентификација опасности и процена ризика", додељујући оцену од 1 

до 5 за сваки од критеријума (од 1 до 3 за критеријум – Односи са окружењем). 
Оцене се додељују на начин наведен у наставку. 

Вероватноћа појављивања акцидента:  
- Екстремно мала вероватноћа - 1 
- Мала вероватноћа - 2 
- Умерена вероватноћа - 3 
- Велика вероватноћа - 4 
- Изузетно велика вероватноћа – 5 
При оцењивању вероватноће обавезно узети у обзир да вероватноћа 

настанка акцидента зависи од више фактора:  
- Услови рада 
- Врста рада 
- Постојеће мере заштите 
- Учестаност обављања процеса/активности 
- Изложеност 
- Искуствени подаци 
Критеријум за оцењивање утицај на здравље и безбедност људи је дат у 

табели бр.1:  

Табела бр.1: Утицај на здравље и безбедност људи 

Занемарљи

в утицај 
Оцена 1 

Догађај који може да изазове незнатне повреде, 

оштећења или губитке 

Мали 

утицај 
Оцена 2 

Догађај који утиче на здравље људи и безбедност на раду и 
који може довести до малих оштећења или губитака (гу-

битак до једног радног дана) 

Средњи 
утицај 

Оцена 3 

Догађај који доводи до нарушавања здравља и повреда које 

не доводе у питање човеков живот или оштећења и других 
губитака које је могуће углавном надокнадити. (боловање 

до 2 месеца) 

Озбиљан 

утицај 
Оцена 4 

Догађај који доводи до озбиљног нарушавања здравља, повре-
де, оштећења или других губитака које је могуће делимично 

надокнадити. (инвалидност већа од 20%) 

Критичан 

утицај 
Оцена 5 

Догађај који доводи до смрти, значајног нарушавања здравља, 
повреде, оштећења или других критичних губитака које је 

немогуће надокнадити (инвалидност преко 70%) 
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Поштовање закона и прописа:  
- Не постоји законска регулатива - оцена 1 
- Постоји законска регулатива која се поштује - оцена 2 
- Постоји законска регулатива која се поштује уз одређене потешкоће - 

оцена 3 
- Очекује се доношење законске регулативе, чије поштовање ће захте-

вати посебан напор - оцена 4 
- Постоји законска регулатива која се не поштује - оцена 5 
Утицај на односе са окружењем:  
- Мали утицај - оцена 1 
- Средњи утицај - оцена 2 
- Велики утицај - оцена 3 
Прва два критеријума се множе и њихов производ се сабира са вредностима 

осталих критеријума. На основу добијених вредности председник руководства даје 
описну оцену нивоа ризика и предлаже конкретне активности које треба предузети 
користећи табелу бр. 2. Акције и зависности од нивоа ризика. 

Табела бр.2: Акције у зависности од нивоа ризика 

Укупна 

оцена 

Ниво 

ризика 
Акcија 

0-7 Незнатан Не захтева се никаква акција. 

8-14 Допустив 

Нема потребе за додатним активностима на управљању опера-
цијом. Може се размотрити економски исплативије решење 

или унапређење без додатних улагања. Потребно је пратити 

ситуацију, како би поседовали информације о спровођењу про-

писаних активности. 

15-20 Умерен 

Потребно је уложити напор како би се смањио ризик, али тро-

шкови превенције морају бити пажљиво планирани и ограни-

чени до извесног нивоа. Потребно је дефинисати рок за спро-
вођење унапређења. Код оних догађаја код којих могу насту-

пити изузетно опасне последице, потребно је додатно прове-

рити вероватноћу настанка таквог догађаја како би се дефи-

нисао потребан ниво активности на ублажавању ризика. 

21-26 Знатан 

Не сме се започети са датом активношћу док ниво ризика не 
буде снижен. Могу бити потребна знатна средства како би се 

ризик смањио. Ако се ризик односи на већ започете актив-

ности, потребно је предузети хитне акције на смањењу нивоа 

ризика. 

27-35 Недопустив 

Активност не сме бити ни започета ни настављена, све док се 

ниво ризика не смањи. Ако ни улагањем неограничених сред-

става није могуће смањити ниво ризика, активност мора остати 

забрањена. 

 

Лице задужено за здравље и безбедност на раду може користити своје 
знање и искуство, као и знање и искуство других компетентних особа за коначну 
одлуку о значају који има свака од опасности, без обзира на резултат добијен 
вредновањем утицаја. 
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4. KAKO ИМПЛЕМЕНТИРАТИ OHSAS? 

Први корак представља почетно преиспитивање у погледу заштите здра-
вља и безбедности на раду. У овом делу неопходно је:  

- документовати опште податке о послодавцу (подаци о локацији, инфра-
структури и радном простору намењеном за рад) и које активности су 
идентификоване у оквиру обављања послова заштите на раду. 

- Прикупити податке о постојећем стању за појединачне радне једи-
нице, које обухвата:  
o област деловања радне јединице,  
o законске регулативе и постојећа правила која су значајна за изво-

ђење процеса у радној јединици у погледу бзнр-у,  
o број радника по радним местима 
o стање обучености запослених по питању бзнр-у 
o попис послова са посебним условима рада 
o попис радних просторија и простора за које постоји обавеза испи-

тивања радне околине 
o попис радних места на којима се морају користити лична заститна 

средства 
- Извршити опис проcеса рада (кратак опис рада по производним пого-

нима (изложеност опасностима у односу на процесе и активности, унут-
рашњи транспорт, послови одржавања, опасне радне материје и сл.) 

- Преглед повреда на раду 
- Број професионалних обољења 
- Поремећаји у процесу рада 
На основу прикупљених података приступа се анализи прикупљених по-

датака.  

У оквиру ове активности неопходно је извршити :  
- Усклађеност са захтевима којима морају удовољавати средства рада 

који обухвата:  

- Опремљеност масина и уређаја заститним уређајима 
- Осигурање од удара електрицне струје 

- Спречавање настанка позара и експлозије 

- Осигурање потребне радне поврсине и радног простора 

- Осигурање потребних путева за пролаз, превоз и евакуацију 
- Одржавање чистоће 

o температура, влазност и брзина кретања ваздуха 

o осигурање од буке и вибрација 
o заштита од електромагнетног и других зрачења 

o осигурање од штетних атмосферских и климатских утицаја 

o осигурање просторија за личну хигијену 

- Анализа примене посебних правила заштите на раду 
o послови с посебним условима рада 

o заштита младих, жена, и радника умањених радних способности 

o лична заштитна средства 
o обавештавање из заштите на раду 

o пружање прве помоћи и медицинска помоћ 
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o заштита непушача, забрана узимања алкохола и других средстава 
зависности 

o оспособљавање за рад на сигуран начин. 
За спровођење ових задатака мора се именовати носилац задатка (Лице 

задужено за здравље и безбедност на раду, уколико је то организационо из-
водљиви), као и тим на решавању задатка (Радни тимови по радним јединицама) 

Подлоге за решавање овог задатка су:  
- Искуство и знање учесника 
- Стандарад ОХСАС 18001 Здравље и безбедност на раду, 
- Упутство за примену стандарда ОХСАС 18001, 
- Законске норме и правила на нивоу предузећа у погледу заштите на раду 
- Постојећи елаборат о заштити на раду 
Други корак представља Идентификацију опасности и процена нивоа 

ризика 
У оквиру овог корака потребно је оформити радне тимове по радним је-

диницама и сваком тиму објаснити методологију идентификације опасности и 
процене ризика. Методологија процене ризика и обрасци морају бити дати у при-
логу задатка за сваки тим. За сва радна места у предузећу потребно је извшити 
идентификацију опасности и проценити ниво ризика.  

За спровођење ових задатака мора се именовати носилац задатка (Лице 
задужено за здравље и безбедност на раду и руководиоци радних јединица), као и 
тим на решавању задатка (Радни тимови по радним јединицама) 

Подлоге за решавање овог задатка су:  
- примери из праксе, искуство и знање учесника 
- стандарад OHSAS 18001 Здравље и безбедност на раду, 
- упутство за примену стандарда OHSAS 18001, 
- законске норме и правила на нивоу предузећа у погледу заштите на раду 
- упутство за процену ризика и обрасци 
- процена ризика по методологији OHSAS  дата је у предходном делу рада. 
Трећи корак представља Идентификација законских регулатива и дефи-

нисање листе прописа.  
У овом кораку потребно је на основу анализе закона у области заштите на 

раду и закона о раду и анализе постојећих правилника на нивоу предузећа иден-
тификовати кључне захтеве прописа, значајне за област заштите здравља и без-
бедности на раду, места и одговорности за примену као и времена, начине и ме-
ста достављања прописа.  

Препорука је да тим на решавању овог задатка буде јединице правних 
послова. 

Подлоге за решавање овог задатка су:  
- Закон о раду, 
- Закон о безбедности и здрављу на раду, 
- Подзаконски акти, 
- Норме и правила на нивоу предузећа у погледу заштите на раду, 
- Стандарад ОХСАС 18001 Здравље и безбедност на раду, 
- Упутство за примену стандарда ОХСАС 18001. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Поступак процене ризика без обзира којом методом установљен пред-
ставља први корак у успостављању OH&S управљања. Овим кораком неопходно 
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је да се установи, отклони или смањи ризик применом планирања, техничких 
средстава или уколико на тај начин није могуће упозорењима у упутствима за 
употребу, односно додатним мерама упозорења/оспособљавања/упутствима. 

Сви захтеви OHSAS-a 18001 спецификације су пројектовани да буду 
уграђени у било који систем OH&S управљања и путем дефинисаних процедура 

одржавају препоручене мере за успостављање и спровођење неопходних мера 

предложеним у процени ризика.  
На тај начин стандард представља организациони оквир који треба стал-

но да прати и периодично преиспитује и стално побољшава да би се обезбедило 

ефикасно управљање активностима везаним за заштиту здравља и безбедност на 
раду. 

6. ЛИТЕРАТУРА 

1. ***: Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник 

РС, број 101/05);Стандард  
2. ***: Правилник о начину и поступку процене ризика на радном 

месту и у радној околини (Службени гласник РС, бр.72/06 и 84/06) 
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СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ У ФУНКЦИЈИ 

УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ КОД ПРИМЕНЕ ПЕСТИЦИДА  

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Јелка Родић Стругар
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, Жарко Јанковић
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jelkars@gmail.com 

РЕЗИМЕ 
Да би се биланс лоше организације безбедности и здравља на раду (БЗР) у при-

мени пестицида свео на најмању могућу меру организација треба да установи и одржава 

процедуре за класификацију и контролисану примену пестицида, оцену ризика у односу 

на последице по здравље и импленентацију потребног мониторинга. Обука запослених за 

безбедан и здрав рад представља битан сегмент у функцији управљања ризиком радног 

места у односу и на ову врсту ризика, представља и превентивну меру у очувања здравља 

која је дефинисана и законским решењем.(1,2). 

Клучне речи: пестициди, обука систем менаџмента квалитетом. 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE FUNCTION  

OF RISK MANAGEMENT IN APPLICATION  

OF PESTICIDES IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

ABSTRACT 

To improve the bad organization of safety and health at work (HSW) in the application 

of pesticides in order to reduce risks to a minimum, companies should establish and maintain 
procedures for the classification and controlled application of pesticides, risk assessment related 

to the consequences regarding health, and implementation of required monitoring. The training 

of employees for safe and healthy work is an important segment of risk management in the 

workplace, and in this type of risk it is a preventive measure aiming to preserve the health as 

defined in legal acts. 

Key words: pesticides, training, quality management system. 

1. УВОД 

У Европској унији и у многим другим земљама и регионима света пољо-
привредна делатност се смарта једном од четри најопаснијих занимања, поред 

рударства, риболова и грађевинарства. Поред повређивања према подацима, са 

којим располаже, WHO процењује да се годишње догоди од 2 до 5 милиона 
случајева тровања пестицидима од којих су 40.000 са смртним исходом. Земље у 

развоју користе више од 20% светске производње хемијских пољопривредних 

адитива и на њих оптада око 70% од укупног броја случајева акутног тровања у 

свету, што достиже цифру од 1,1 милион случајева. 

                                                
1 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Futoška 121, Novi Sad 
2 Fakultet zaštite na radu Niš, Čarnojevića 10A, Niš 
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Евидентни утицај пестицида на промену еколошке равнотеже запажен 
шездесетих година прошлог века скренуо је пажњу истараживача на потребу 

испитивања и праћења концентрације пестицида у радној средини у циљ пре-

венције њиховог деловања на здравље људи који су на било који начин у котакту 
са овим једињењима. Непобитна је чињеница да су пестициди Conditio sine quo 

non савременог човечанста, да се без њихове примене неби могла произвести до-

вољна количина хране, али је исто тако чињеница да неконтролисана примена 
излаже, поред радне популације и милионе становника наше планете, њиховом 

хроничном деловању. Највећи део произведених пестицида користи се у пољо-

привреди што има за последицу да радници у овој привредној грани чине нај-

бројнију професионално експонирану гупу. Велики је број занимања и послова 
током којих постоји изложеност овим ноксама, различитих особина, начина де-

ловања и последица по здравље. То су пре свега ратарски, воћарски и вино-

градарски радници, радници у стакленицима, магацинима, заштити семена, воза-
чи трактора, пилоти у пољопривредној авијацији, механичари на одржавању 

пољопривредних машина и др. 

2. КЛАСИФИКАЦИЈА ПЕСТИЦИДА 

Пестициди се деле на више начина. Најчешће се користи подела према 
намени и хемијском саставу, затим према степену токсичности и средњој смртној 

дози за лабораторијске животиње. Подела пестицида може се вршити и у односу 

на канцерогеност, мутагеност, тератогеност, алергогеност, надражујуће дејство 
на кожу и слузокожу, опасност за животну средину и сл. Са становишта, пре све-

га акутних ефеката на здравље, важна је класификација према степену токсично-

сти и средњој смртној дози за лабораторијске животиње којом су сви пестициди 
сврстани у три групе: I, II, III. Светска здравствена организција је 1992. године 

препоручила класификацију према степену опасности на Iа (екстремно опасни), 

Iб (високо опасни), II (умерено опасни), III (мало опасни), U.H. (није вроватно да 

представљају акутну опасност и NE (није извршена евалуација). 

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОФЕСИНАЛНЕ  

ЕКСПОЗИЦИЈЕ ПЕСТИЦИДИМА 

Експозиција у условима пољопривредне производње карактеристична је 
по дисконтинуираној експозицији, што значи да радници на пословима заштите 

нису перманентно ангажовани на овим пословима. Ангажовње радника износи 

10 до 12 часова, али гледајући у просеку не траје дуже од 2 до 3 месеца. У току 
тог периода примењује се велики број препарата различитог хемијског састава, 

механизма деловања и степена токсичности. 

Поред ове непосредне експозиције радници су изложени овим ноксама и 

током одржавања машина и уређаја којима је вршена хемијска заштита, за време 
послова на земљишту које је претходно третирано, а често и у сопственом инди-

видуалном газдинству. 

Веома је значајно, да на здравље утичу, поред активне материје и мате-
рије које се користе у формулацији пестицида. По свом агрегатном стању, фор-

мулације могу бити чврсте и течне. Међу чврстим формулацијама најважнији су 

прахови и грануле, а међу течним раствори у води или органским растварачима, 
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концентрати за емулзије, уљани концентрати и др. У процесу формулације актив-
ним супстанцама се додају ароматични угљоводоници, халогени деривати угљо-

водоника, алкохоли, кетони и др. То је додатни фактор у укупном токсичном оп-

терећењу организма.  

4. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ  

У ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ 

Предходно дате информације су у функцији перцепције ризика који 
произилази из активности које су везане за рад са пестицидима. Ниво ризика је у 

уској вези са дужином излагања, врстом и бројем преперата са којим радник 

манипулише, хемијским карактеристикама материја које се користе при форму-

лацијама пестицида, које у неким случајевима имају значајније ефекте на здрав-
ље ове популације радника него активна супстанца која се користи за одређени 

третман у пољопривредној производњи.  
Усвојеном политиком система менаџмента квалитетом организација која 

примењује пестициде треба да установи и одржава процедуре за класификацију и 
контролисану примену пестицида, оцену ризика у односу на последице по здрав-
ље и импленентацију потребног мониторинга што је и законска обавеза произаш-
ла из закона о безбедности и здрављу на раду. Истовремено систем менаџмента 
квалитетом серије ISO 9000 и ISO 18000 јасно истичу значај менаџмента људ-
ским ресурсима и у први план стављају оспособљеност, свест и потребу за одго-
варајућом обуком. Потреба за обуком у области примене пестицида препозната 
је и од стане више ресорних министарстава: Министарства за пољопривреду, шу-
марство и водопривреду, Министарства за заштиту животне средине и подразу-
мева се министарства за рад и социјалну политику које је кроз законске и подза-
конске прописе регулисало област процене ризика радног места и радне околине. 
Управо из тог разлога, у овом раду је акценат стављен на процес обуке у складу 
са смерницама из стандарда ЈUS ISO 10015: 2002. 

5. ПРОЦЕС ОБУЧАВАЊА 

План обуке кадрова један је од документа система менажмента квалите-
том и овај је у сагласности са Актом о процени ризика радног места и радне 
околине којим се такође предвиђена обука запослених за безбедан и здрав рад. 
Обука се планира у складу са процењеним потребама за иновацијом знања из ове 
области. У погледу обуке за руковање и примену пестицида обука кадрова пред-
ставља најјефтиније и истовремено наефикасније стратешко улагање органи-
зације. Обуком се стичу знања не само о примени личне заштитне опреме и шти-
ти запослени од оштећења здравља, већ и знања о начину примене пестицида као 
и о оптималним количинама препарата које треба применити у одеђеној ситуа-
цији. Овим се смањују непотребна улагања за набавку препарата, као и проблем 
око лагеровања преосталих количина што само за себе преставља ризик за 
животну средину и ризик за здравље радника у случају неадекватног лагера. 

Обучавање запослених реализује се у четри фазе:  
- дефинисање потребе за обуком 
- пројектовање и планирање обуке 
- спровођење обуке 
- вредновање резултата обуке. 
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Реализацију наведених активности организација може организовати са 
унутрашњим кадровима или може ангажовати стручњаке ван организације уко-

лико процени да је то неопходно. 

6. ДЕФИНИСАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ОБУКОМ,  

ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ 

У документима система менаџмента квалитетом потреду за обуком треба 

усагласити са законском обавезом која је дефинисана законом о безбедности и 
здрављу на раду. Менаџмент организације који требада да изради план обуке, 

обзиром на захтеве система менаџмента квалитетом треба да поседује сва неоп-

ходна знања да би:  

- идентификовали празнине у знању и оспособљености у руковању пе-
сицидима 

- пројектовали и планирали мере које треба перузети да би се отко-

лониле празнине у оспособљености, идентификоване у претходној 
фази. 

Стручњаци министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду 

су у склопу својих активности направили акциони програм обуке пољоприв-

редних произвођача. Акцини програм је направљен управо на основу сазнања о 
недостајућим знањима из области примене пестицида посебно на нивоу при-

марне пољопривредне производње.У овом документу констатује се следеће:  

- Не постоје званични стандарди који се искључиво баве заштитом од 
пестицида и обједињују тип личних заштитних средстава са комби-

нованом ситуацијом; 

- Не постоји званични програм обуке лица која примењују пестициде 
(осим лица која се баве фумигацијом); 

- Примењујемо прописе и стандарде EU и USA; 

- Програм едукације представља почетак успостављања који се спрово-

ди у развијеним земљама; 
Наведене констатације из акционог програма не треба да буду огранича-

вајући фактор за прављење плана обуке и његову реализацију у организацији ко-
ја има имплементиран систем менажмента квалитетом. За спровођење плана 
превасходно су неопходни финансијски ресурси и расположивост и довољна мо-
тивација особља. Констатујући наведена ограничења треба консултовати пози-
тивна решења и стандарде других земања које као такве треба усвојити и угра-
дити у план обуке. Наведене активности су у функцији остваривања циљева обу-
ке који се заснивају на очекиваној оспособљености која је описана у специфика-
цији потреба за обуком, како би се обезбедило ефективно извођење обуке, као и 
да би се остварила јасна и отворена комуникација. 

Спецификација треба да узме у обзир следеће:  
- циљеве и захтеве организације у погледу обучености за рад са пести-

цидима 
- спецификацију потреба за обуком 
- циљеве обуке 
- полазнике обуке (циљну групу) 
- методе обуке (теоријска настава, практично извођење, систем тестова 

и сл.) 
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- термин-план (датум одржавања обуке, трајање обуке и сл)  
- извођачи обуке (интерни кадрови или ангажовани стручњаци) 
- материјални ресурси- материјал за обуку, потребна учила, новчана 

надокнада екстерним предавачима и сл. 
-  предвиђене методе за вредновање обуке 
- анализа задововољста полазника обуке 
Обзиром на потребу и провере примене научених знања и у пракси спе-

цификација треба да садржи и ниво савладане вешине за руковање пестицидима 
и примену личне заштитене опреме, као и анализу задовољства руководства 
полазника обуке у односу на примењена знања у пракси и постигнуте ефекте у 
управљању ризиком код рада са пестицидима.  

7. ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ОБУКЕ 

Процес обучавања се заокружује вредновањем постигнутих резултата, 
односно евалуацијом података о реализацији постављених циљева. У погледу ре-
ализације научених знања о начину руковања и примени мера заштите код рада 
са пестицида, након обуке, могуће је пратити на радном месту на основу по-
сматрања и разговора са запосленим кроз који се добија информација о нивоу ус-
војеног знања у току едукације.  

Вредновање треба да се спроводи краткорочно и дугорочно на бази дефи-
нисаних критеријума:  

- Краткорочно, ради добијања информација од полазника о усвојним 
знанима из обаласти руковања пестицидима 

- Дугорочно, ради праћења ефеката обуке у погледу ефеката на здрав-
ље и радну способност запослених. Смањење повреда на раду, одсус-
твовања са посла, смањење професионалних оболења и болести у 
вези са радом носи са собом и економску димензију ефеката обуке. 

8. ПРАЋЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ПРОЦЕСА ОБУЧАВАЊА 

Праћење свих фаза процеса обучавања подразумева преиспитивање цело-
купног процеса и у свим фазама у циљу објективног доказивања његове ефикас-
ности. У погледу праћења и побољшања процеса обучавања код примене пести-
цида потребно је користити више метода које се комбинују - методе посматрања, 
консултација и прикупљања података посебно везаних за здравствене ефекте као 
наљбоље показатеље ефикасности управљања ризиком код примене пестицида. 

9. ЗАКЉУЧАК  

Перманентна едукација је императив у пољопривредној производњи у 
којој се пестициди појављују као значајан фактор ризика који значајно утиче на 
здравље и радну способност запослених. Непрекино повећање знања и усаврша-
вања кроз разне видове обуке, заједно са искуством повећавају спремност запо-
слених да се носе са овом врстом ризика. 

10. ЛИТЕРАТУРА:  
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РЕЗИМЕ 

У раду је представљен образовни концепт за област инжењеринг ризика и индус-

тријска безбедност које промовише Steinbeis Advanced Risk Technologies Group. Концепт 

је посебно значајан за земље и компаније које теже да ускладе своју праксу са оном у 

Европској унији. Такав један пројект надавно спроведен у Србији ради подршке и побољ-

шања техничког образовања у области индустријске безбедности и примене европских 

норми у Србији узет је као пример за представљање овог концепта. Три главне линије 

пројеката су пројекти који се спроводе директно са индустријом (пројекат RiskNIS и 

други који се реализују за нафтну индустрију Cрбије, НИС), пројекти који се реализују у 

оквиру немачко -српске сарадње (ESPRiT пројект) и пројекти који се реализују у оквиру 
истраживања која подржава EУ (iNTeg-Risk пројекат, FP7). У раду се углавном представ-

љају резултати пројекта ESPRiT и резултати остварени у оквиру RiskNIS пројекта, као и 

планови у оквиру пројекта iNTeg-Risk у вези са Србијом. Алат употребљен за једну од 

области којом се концепт бави (за RBI – Risk-Based Inspection) представљен је са више 

детаља. 

Кључне речи: техничко образовање, ризик, пренос технологије, индустријска бе-
бедност 

ENGINEERING EDUCATION  

IN THE AREA OF RISK AND SAFETY 

ABSTRACT 

The paper presents the education concept for the area of risk engineering and industrial 

safety promoted by Steinbeis Advanced Risk Technologies Group (www, risk-technologies, 
com). The concept is of special interest for countries and companies striving to align their 

practices with these of the EU. Such a project performed recently in Serbia in order to support 

and enhance engineering education in the area of industrial safety and application of EU norms 

in Serbia is taken as the example for presenting the concept. Three main lines of projects are the 

projects undertaken directly with the industry (projects RiskNIS and others for the Petroleum 

Industry of Serbia, NIS), projects undertaken in the framework of German - Serbian collabora-

tion (ESPRiT project) and in the framework of the EU-supported research (iNTeg-Risk project, 

FP7). The paper presents mainly the results of the ESPRiT project and the referrers to the 

results of RiskNIS project and plans for the iNTeg-Risk project as related to Serbia. A tool used 

for one of the areas tackled by the concept (for RBI - Risk-Based Inspection) is presented more 

in detail. 

Keywords: engineering education, risk, technology transfer, industrial safety  
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1. INTRODUCTION 

Successful implementation of any new technology cannot be achieved if the 

people/persons indented to implement it do not receive the dedicated and appropriate 

training. Some technologies are less prone to problems of lacking of this education, but 
for some technologies the education accompanying the process of technology transfer 

is crucial. This is even more the case if the technology transfer relies on a series of 

norms and regulations, and the specific infrastructure needed for their implementation. 

The technologies concerned are primarily 

• RBM (Risk Based Management), 

• RBI (Risk-based Inspection), 

• RCM (Reliability Centered Maintenance), 

• RCFA (Root Cause Failure Analysis) and 

• HSE/HSSE (Health, Safety, Environment / Security) as applied to 

• Petrochemical industry 

• Power plants 

• Other industrial plants. 

Generally speaking RBI, RCM, RCFA, HSE and HSSE allow to include sa-

fety, environmental, business and reliability considerations into the decision making 

process and, thus, provide better targeting of resources and improving the results of the 

run-replace-repair decisions in industry and governmental organizations dealing with 
industrial safety. 

In all the above technologies, the above is accomplished by considering the 

risks of possible undesirable events, the risk itself being expressed as the likelihood of 

the event (in a given scenario) multiplied by its probable consequences. Properly 
developed, implemented and used, the RBI, RCM, RCFA and HSE/HSSE systems help 

to significantly optimize plant key performance indicators (KPIs) and assure safe, 

economical and, hence, competitive operation. 

Steinbeis approach generally adopts EU practice (e.g. [1]) as the basis and uses 

the most appropriate EU and other documents (e.g. API, OECD, EPA or ASME) for 

single aspects. 

2. EXAMPLES OF EDUCATIONAL PROJECTS  

IN THE AREA OF INDUSTRIAL SAFETY IN SERBIA 

Successful integration of Serbia and its industry in the European and global 

economy is often slowed down by the issues related to the lack of reliable and 
comprehensive assessment of risks related to health, safety and environment in indus-

trial systems. This lack prevents investments and lowers the value of these industries in 

the international competition, or disturbs the vitally needed regional collaboration 

between Serbia and its partners in the region. 
The problem has been recognized by many, including the Serbian government 

and large industries, which have both undertaken important measures and set up 

projects aimed to improving the situation. Although the state-of-the-art methods and 
tools are generally available, the specially trained and certified "local" professionals 

needed for the successful application of the risk management approaches, methods and 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

265 

tools, are not available, neither at companies, nor at public bodies or industry. 
Especialy possessing any kind of formal possibly "EU-conform" qualification/certifica-

tion and this is a serious need for both Serbian economy and its foreign partners. 

Steinbeis Advanced Risk Technologies Group has followed three main lines of 
projects: the projects undertaken directly with the industry (projects RiskNIS and 

others for the Petroleum Industry of Serbia, NIS, www.risknis.risk-technologies.com), 

the projects undertaken in the framework of German-Serbian collaboration (ESPRiT 
project, www.esprit.risk-technologies.com) and the project undertaken in the frame-

work of the EU-supported research (iNTeg-Risk project, FP7). 

2.1  Industrial projects 

In the projects undertaken directly the Petroleum Industry of Serbia (NIS), e.g. 
in RiskNIS project), engineering education has been built into the concept from the 

very beginning. The project has started in the first half of 2005, and in the first phase, a 

pilot project was undertaken, aimed to provide the baseline needed for introduction of 
risk-based methods in inspection and maintenance, and risk management in NIS 

refineries and other operating units. The pilot project has clearly shown the advantages 

of the application of risk-based methods in inspection and maintenance system, and 

risk management as well and involved basic education of over 40 engineers from the 
very first phase (Figure 1). 

The emphasis of the project and of the education has been on: 

- Controlling the risk levels by means of optimization of inspection pro-
cesses and justified maintenance tasks, what will contribute to the site 

safety management and operational reliability of asset and on 

- Increasing the effectiveness of the inspection and maintenance activities. 
The diagnostic and monitoring system of the equipment is assigned to provide 

advices for safety operation and minimize unscheduled shutdowns or losses in produc-

tion, i. e. the used methodologies as tools should supply an updated knowledge of the 

equipment conditions allowing a forecast of the expected life and an extension to the 
maintenance cycles, complying with the national regulatory requirements and the EU 

legislation.  

The project has involved for all NIS refineries (Novi Sad, Pancevo and 
Elemir). 

The result of the "Package A" of the project the comprehensive critical review 

of the state of NIS assets (Basic Resource Document) has been made and the integrated 
web-based system for Risk-based inspection (RBI), Reliability Centered Maintenance 

(RCM), Root Cause Failure Analysis (RCFA) and Health, Safety and Environment 

analysis installed and applied on over 2,000 sample cases (units, systems, pieces of 

equipment - approx. 6 times more than initially planned). Approx. 300 participants of 
the corresponding training, education and certification measures have gained the pro-

fessional skills needed to apply the methods and use the system. Over 600 days of 

training took place and over 70 participants were certified, but it has also provided the 
full-scale on-the job training: approx about 1/3 of all analyses were done by NIS staff 

educated/trained in RiskNIS courses.  

The quality of the training was proven both by the satisfaction of the 

participants, and by in the qualified discussions with the Serbian government and their 
consultants. 

http://www.risknis.risk-technologies.com/
http://www.esprit.risk-technologies.com/
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Figure 1: Training and education as a part of the industrial projects 

2.2  German-Serbian Cooperation 

The DEG-Project ESPRiT („Enhancing Industrial Safety, Environmental 

Protection and Risk Management in Serbia by means of dedicated Training, Education 

and Technology Transfer" is a project aimed at improving of industrial safety and 
environmental protection by means of enhanced Risk Management in the companies, 

especially in the small and medium enterprises (SMEs). The project started in June 

2008 and will end in spring 2010. 
ESPRIT project started with the support of DEG mbH is envisaged to primari-

ly to providing the training and education in the area of risk management in Serbia. 

The main elements of this structure are: 
(a) education and training in Serbian industries (professional education) 

(b) extending the education curricula at Serbian universities 

(c) on-the-job training of Serbian professionals in Germany (industry, aca-

demia, R&D) 
(d) certification scheme according to German standards. 
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This PPP (private-public partnership) project addresses the above problems by 
involving the most relevant industries (oil & gas, insurance, electric utilities, chemi-

cal,...) both in Serbia and in Germany. 

 

Figure 2: Satisfaction of participants of the courses in RiskNIS project  

The project has duration of 20 months and involves costs of approx. 0.5 

million €, out of which about 45% from public support from Germany, would result in 
training, educating and certification of professionals in Serbia in the area of risk 

management, according to the state-of-the-art EU practice. The levels involved ranges 

from the, e.g., "certified senior risk assessor - refineries" (professional qualification), 
up to "Master of Risk Engineering" including PhD ("Bologna"). 

Steinbeis University Berlin in collaboration with universities in Serbia will 

assure sustainabili-ty of the solution for the time "after the project", as well as the 
integration of the project results into the area of risk management and safety. 

The "infrastructures" needed for the achievement of the project goals were 

developed in the project and these include the educational infrastructure, the IT-

infrastructure, local offices and the modules of the special courses which have become 
part of the curricula at the Serbian Universities and industrial educational schemes. 

This overall infrastructure helps the Serbian government (e.g. the Ministries respon-

sible for Labor, Environment, Technology and Education), as well as for the innova-
tion centers at the Universities of Belgrade, Kragujevac and Novi Sad, to create a 

sustainable set of measures for improvement of industrial and occupational safety, and 

environmental protection in Serbia. 
The key element of the concept is the implementation of an overall risk ma-

nagement system compatible with the EU-norms, and education of the HSE (Health, 

Safety, Environment) responsible professionals, according to the EU and German prac-

tices. The implementation has taken into account the specific factors and difficulties in 
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Serbia such as, e.g., those in the area of education. In parallel to the above technical 
activities a comprehensive dissemination and PR network have been created. 

Main results of the project include education of trainers and several hundred 
course participants, (800 course participations are planned), as well as the certification 
of 200 participants The education and certification follow the EU-criteria and Steinbeis 
University Berlin is in charge of the certification process. As a measurable parameter 
of the successful project implementation, the KPIs (key performance indicators, at least 
2 of them in 2 Serbian plants) should be improved by at least 5 % as the result of the 
project. On the overall economic plan, the project leads to increased attractiveness of 

Serbia for foreign investors, due to the improved possibilities to meet the 
requirements resulting from the use of the EU legislation. 

2.3  EU Projects 
iNTeg-Risk (www, integrisk.eu-vri.eu, Early Recognition, Monitoring, and 

Integrated Management of Emerging, New Technology related, Risks [3]) is a project that 
responds to the call of offer from the FP7 (Seventh Framework Programme for Research 
and Technological Development) in the area of "Nanosciences, Nanotechnologies, 
Materials and new Production Technologies". iNTeg-Risk coordinates research and 
development sub-projects related to new materials and technologies for establishing a 
common EU approach to face the challenge of emerging risks within the next 15 years. 
Serbian industry (NIS) and one university (FTN) are involved as partners in iNTeg-Risk. 
Education is recognized as an essential aspect of the project and it is included in all 4 
dimensions of iNTeg-Risk, namely in the following ones: 

This is being done by concentrating efforts in four fundamental dimensions: 
[T] Technical, technological: Technical knowledge and technologies support-

ing the knowledge. 
[H] Human, management: Skills of personnel and organization of the human 

resources 
[C] Governance, communication: A process with clear definition of role and 

responsibilities of the management of a decision making process involving several 
stakeholders, and the associated communication organization  

[R] Policies regulation, standardization: Clear and complete regulatory frame-
work, standards and norms 

3. THE SOFTWARE SYSTEM SUPPORTING THE TRAINING 

Modern risk management systems must integrate all relevant aspects of risks in 
industrial plants. In a petrochemical plant it means, for instance: RBI, RCM, RCFA and 
HSE/HSSE (Health, Safety, Environment/Security), nowadays regularly applied as a com-
pany-wide Intranet-Extranet-based platforms. The system functionalities include primarily 
risk monitoring, risk assessment and risk management, and usually have different user 
levels: e.g., inspectors, operators, high-level management, etc. Examples of such systems, 
for power plants and petrochemical/process plants are the iRiS-Power and iRiS-Petro 
systems used in the DEG project ESPRiT, and its educational scheme described in.. Main 
modules of the system used for the petrochemical plants are described below. 

3.1  Data/Asset Management & Inspection record keeping 

The module allows a web-based 3D view of the complete assets, starting from 
geographical distribution of the assets using predefined or GIS-based maps, towards 

true 2D or 3D models of the units, equipments and components. The models are based 
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on 2D drawings and 3D models from the existing CAD software. Furthermore, the 
module allows the users to visually identify the equipment, components and locations 

where certain actions are performed. The 3D model allows the users to get all the 

information needed (e.g., design information, performed analyses and inspections or 
planned ones, see Figure 3) from one central point. The module acts as a web-based 

CMMS (Computerized Maintenance Management System). In it each piece of equip-

ment gets an appropriate data sheet for the given type of equipment that can hold all 
the information as required per standard specification (i.e. EN, API or ASME). This 

way, the engineering and asset knowledge is centralized in one single point. Directly 

from the data sheets, the information can be used at the same time as equipment speci-

fication (i.e. as replacement order). In addition, for each piece of equipment, the 
appropriate records of performed inspections are kept. This way, it is traceable how the 

equipment state has changed trough time, and the early signs of problems can be easily 

identified and pinpointed. Furthermore, the inspection records can be directly used in 
RBI and RCM evaluations. 

 

Figure 3: Asset management module in iRiS-Petro system 

3.2  RBI 

RBI software suite consists of the following software modules: 

1. Management System Evaluation Module (MSEQ, Figure 4) 
2. API 581 qualitative analysis (unit-based) system for unit-based 

approach (screening) 

3. API 581 qualitative (component-based) - Level 1, semi-quantitative - 
Level 2 and quantitative - Level 3 analysis modules 

4. CWA 15740:2008 RIMAP-based assessment (option to be agreed with 

the end-user in each particular case). 
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Figure 4: Management System Evaluation Module (MSEQ) 

The MSEQ module is a questionnaire -based software for evaluation of Mana-

gement Systems made according to the APPENDIX D in API581 Base Resource 

Document. API 581 qualitative analysis system for unit-based approach (screening) - 

QLTA is based on the Workbook for Qualitative Risk Analysis given in Appendix A of 
the API581 Base Resource Document. QLTA is used to determine the Likelihood and 

Consequence Category for a given unit. Depending on the nature of the chemicals in a 

unit, the Consequence Category can be determined based on the flammable or toxic 
hazards for the unit. Flammable consequences are represented by the Damage Con-

sequence Category, since the primary impact of a flammable event (fire or explosion) 

is to damage equipment. Toxic consequences fall under the Health Consequence 
Category, since their impact is usually limited to adverse health effects. API 581 

qualitative (component-based) performs all the tasks necessary to determine the risk 

rank of the equipment and optimize the inspection plan for the equipment based on 

either qualitative approach (level 1), semi-quantitative approach (level 2) or quanti-
tative approach (level 3). 

3.3     RCM and RCFA modules 

The RCM (Reliability-centered maintenance module Figure 5) covers all the 
aspects of the classical RCM approach, namely the Failure Mode and Effects Analysis 

(FMEA), the Failure Classification (FCn), the Failure Characteristics Analysis (FCA) 

and the Maintenance Strategy Selection (MSS). Furthermore, the RCM application 

allows definition of equipment templates where all the data for all four phases of the 
analysis can be predefined, thus allowing fast and efficient data entry. The module is 

completely web-based and integrated with other elements of the system. The RCFA 

identifies most significant annual losses in an organization and supplies knowledge 
needed to identify the causes and possibly eliminate their recurrence in the plant in the 

future. RCFA relies on the comprehensive and effective data collection, which is 
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absolutely needed in order to manage the knowledge about failures, and their (root) 
causes. RCFA provides better insight both in what could go wrong and in what has 

gone wrong, using Basic Failure Modes & Effects Analysis (FMEA) and Opportunity 

 

Figure 6: HSE analysis 

Analysis. The end result is the analyses build a business case for which events 

are the best candidates for Root Cause Analysis based on the Return-On-Investment. 

3.4  Safety analysis 

The safety analysis covers the issues of HSE/HSSE (Health, safety, Security, 

Environment). It is the concerned with protecting the respective safety, health, security, 
environment and welfare of the employees, organizations, and all other stakeholders 

affected by the work of the industrial facility, including customers, suppliers, and the 

population. The HSE Module in iRiS-Petro is based on current European and Ameri-
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can standards in the area (i.e. Seveso II, ATEX, EPA requirements), and is designed as 
a checklist against the requirements in order to identify critical equipment and show 

compliance with protection/mitigation measures (Figure 6). 

 

Figure 7: Typical results related to RBI (left) and HSE analysis (right) 

3.5 Typical results of the use of the system  

The implementation scheme includes: 
- One central data/application server running MS SQL Server, Oracle or 

other database system for data collection, processing and presentation is 
foreseen; the server supports a series of .Net applications 

- Reports and other data presentation tasks have web-based interface (Of-
fline data presentation/browsing capabilities are also available) 

- The implementation architecture provides the following benefits primarily 

in terms of reduced maintenance costs and reliability and simplicity of the 
maintenance/updating procedure: 

o   Data stored at one place and available for all authorized persons trough 

web-based interface 
o   Data collection is also done trough web-based interface, which allows 

interaction with data without any client software, apart from standard 
web browser 

o   The maintenance and further development of this part of the system is 
done on the central web- and data/applications servers only 

Typical results (Figure 7) of introduction of iRiS are 

- satisfying legal requirements, 
- improving overall business practice and 

- savings due to, e.g., loss prevention, improved used of resources or redu-

ced insurance costs. 
- Typical deliverables are 

- risk management system implemented, 

- database providing overview of all risk/relevant factors and 

- "risk maps" and risk & safety reports. 
The form of R-Tech solution based on the tool spans from small, ad-hoc con-

sulting actions for on-going activities and pilot-projects, to large projects covering lar-
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ge nets of plants or whole countries. They include on-the-job and academic training 
and certification, if so desired by the client. 

In the example presented in Error! Reference source not found, the compre-
hensive critical review of the state of company assets (Basic Resource Document) has 
been made. The integrated web-based system for Risk-based inspection (RBI), Relia-
bility Centered Maintenance (RCM), Root Cause Failure Analysis (RCFA) and Health, 
Safety and Environment analysis were installed and applied on over 2,000 sample ca-
ses (units, systems, pieces of equipment - approx. 6 times more than initially planned). 
Approx. 300 participants of the corresponding training, education and certification 
measures have gained the professional skills needed to apply the methods and use the 
system. In addition significant savings have been achieved in the area of maintenance 
investment and inspection costs. All of the above was verified also on the international 
level, through the on-the-job-training actions 

4. CONCLUSIONS 

A comprehensive portfolio of educational activities of Steinbeis Advanced 
Risk Technologies Group has ensured that education is firmly embedded into the 
overall technology transfer and European integration of Serbia. Close link to industry 
has ensured the sustainability both of the educational infrastructure developed and of 
the project results. 

Acknowledgments: Support of DEG mbH, EU-FP7 and NIS is gladly acknow-
ledged here. 
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ПРОЦЕНА ВЕРОВАТНОЋЕ  

НАСТАНКА ПОВРЕДЕ ИЛИ ОШТЕЋЕЊА ЗДРАВЉА  

НА РАДНОМ МЕСТУ 

Олга Крњетин1  

olgakr@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 
У случајевима када проценитељ није у могућности да процени вероватноћу настанка 

повреде или професионалног обољења, а у питању су догађаји мале вероватноће, одговара-

јућа случајна променљива која представља број повреда или обољења у задатом времену т 

има Поасонову расподелу. У раду су дати примери примене ове расподеле на процену веро-

ватноће настанка повреде. 

Кључне речи: поасонова расподела, ризик. 

PROBABILITY ESTIMATES INJURIES  

OR DAMAGES OF HEALTH WORK AREA 

ABSTRACT 

In cases where the assessor is unable to estimate the probability of occurrence of injury or 
occupational disease, and these are low probability events, the corresponding random variable that 

represents the number of injuries or illness in a given time t has Poisson distribution. The paper 

presents examples of applying this distribution to estimate the probability occurrence of the injury. 

Keywords: Poisson distribution, risk. 

1. УВОД  

На основу правилника о начину и поступку процене ризика на радном 
месту и у радној околини, ризик настанка повреде на раду, оштећења здравља 
или обољења запосленог у вези са радом, процењује се на основу предходне 
анализе која узима у обзир, поред осталог и вероватноћу настанка догађаја. 

При одређивању вероватноће настанка догађаја треба имати у виду 
техничке могућности и људске ресурсе за избегавање штете. У неким случаје-
вима и поред потпунo примењених мера у области безбедности и здравља на 
раду, постојаће опасности према налазу процењивача и такво место се сматра 
местом са повећаним ризиком.  

Да би проценио степен ризика проценитељ се користи одабраном мето-
дом. У раду се користи метода за процену ризика развијена на високој техничкој 
школи струковних студија у Новом Саду (МВТСНС). 

По овој методи прво се дефинише ниво ризика који се креће у интервалу 
од 0 до 500. Затим се овај интервал подели у подинтервале, при чему се ниво 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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ризика мањи од 5 сматра занемарљивим, од 5 до 50 ниским али значајним, од 50 
до 500 високим. Ако је ниво већи од 500, онда је неприхватљив. 

Ниво ризика се одређује по формули :  

Р =V*F*Š*B 

где је:  

V - вероватноћа догађаја 
 F - учесталост изложености опасности 

 Š – степен могуће штете у најгорем случају 

 B – број људи изложених опасности 
У раду ћемо испитати како проценити коефицијент V. 

У методи МВТСНС догађаји су подељени у следеће категорије :  

1. скоро немогући (коефицијент 0.06), 

2. врло мало вероватни (коефицијент 0.39) 
3. мало вероватни (коефицијент 1.16) 

4. могући (коефицијент 2.53) 

5. 50% могући (коефицијент 4.63) 
6. врло вероватни (коефицијент 7.57) 

7. очекивана реализација (11.48) 

8. скоро сигурни (коефицијент 16.46) 

Ако за процену вероватноће догађаја применимо методе математичке 
вероватноће и статистике, добићемо број у интервалу од 0 до 1. Први корак је, 

према томе, да овај интервал поделимо на осам одговарајућих подинтервала.  

Одредићемо функцију y = f1(x), која одговарајућем коефицијенту В доде-
љује математичку вероватноћу и инверзну функцију y = f2(x), која одговарајућој 

математичкој вероватноћи додељује коефицијент В:  

3698.0

1

1

0355

1.046.16,0:

xxf

f
 

Применом ове функције добија се следећа подела на подинтервале:  
1. скоро немогући (0, 0.125) 
2. врло мало вероватни (0.125, 0.250) 
3. мало вероватни (0.250, 0.375) 
4. могући (0.375, 0.5) 
5. 50% (0.5, 0.625) 
6. врло вероватни (0.625, 0.75) 
7. очекивана реализација (0.75, 0.875) 
8. скоро сигурни (0.875, 1) 
Инверзна функција је 

705.2

2

2

8169,2

46.16,01,0:

xxf

f
 

У највећем броју случајева вероватноћа повреде код радних места са по-
већаним ризиком биће мала, али у неким случајевимо нећемо бити у могућности 
да проценимо да ли је у питању категорија 1., 2. или 3.. 

Да би проценили вероватноћу тј. одредили којој категорији припада, 
треба формирати статистички скуп. Пошто тек треба да се формира национална 
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база података о повредама и професионалним обољењима, до података долазимо 
путем анкетирања већег броја радника. Одаберемо временски период који ћемо 
испитивати и поставимо питање о броју повреда које испитујемо у посматраном 
периоду. 

У великом броју случајева случајна променљива, која представља број 
повреда или обољења у посматраном периоду, има Поасонову расподелу. Ову ра-

споделу је увео Симон Денис Поасон (1781-1840) као гранични случај биномне 

расподеле, под условом да је број експеримената н велики, а вероватноћа p 
реализације догађаја у сваком експерименту мала. 

На пример, изгледа логично да број авионских несрећа током једне годи-

не има Поасонову расподелу, пошто је вероватноћа реализације догађаја мала. 
Број људи страдалих у тим несрећама нема Поасонову расподелу, пошто обично 

велики број људи страда у овим несрећама. Пошто случајна променљива за раз-

личите повреде има различите типове расподеле, испитаћемо услове који треба 

да буду испуњени, па да повреда има Поасонов закон расподеле. 
Поасонова расподела има велику примену у демографији, биологији, 

физици, астрономији; грађевинарству, итд. 

2. ПОАСОНОВ ЗАКОН РАСПОДЕЛЕ 

За неку случајну променљиву X каже се да има Поасонову расподелу ако 

је испуњено :  

 

где је k  {0,1,2, 
…

 }и λ>0.  

Дијаграм 1. Графици функције за различите вредности  

(највиши дијаграм се односи на =1, а најнижи за =10) 

 

Особине Поасонове расподеле:  
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1. случајни процес је стационаран (вероватноћа појаве догађаја у сег-
менту [t,t+τ] је независна од t и зависи само од τ.), 

2. догађаји немају последица тј. догађаји су међусобно независни (вре-

менски интервали између нека два догађаја међусобно су независни). 
3. процес је ординаран - догађаји су ретки (вероватноћа да се у неком 

јако кратком временском интервалу Δt (Δt→0) одигра више од једног 

догађаја је занемарљива- та вероватноћа је много мања од вероват-
ноће да се у том интервалу одигра само један догађај). 

У раду (3) је доказано да се уместо класичне Поасонове расподеле може 

користити и модификована расподела :  

 
Или једноставније:  

 

За разлику од класичне Поасонове расподеле где вероватноћа зависи 

само од променљиве i, овде имамо функцију две променљиве: броја догађаја i и 

временског интервала t.  
Математичко очекивање у овом случају је:  

 
а дисперзија је:  

 

3. ПРИМЕНА ПОАСОНОВЕ РАСПОДЕЛЕ 

Нека је број n повреда у једној фабрици или већем броју фабрика на 
посматраном радном месту. Расподелу ове случајне променљиве некад није лако 

одредити, али ако је вероватноћа да имамо n повреда мала онда можда имамо 

Поасонову расподелу. 

Пример1: Овај пример дао је пољски математичар Борткијевич – фрек-
венције година према броју погинулих војника у 10 пукова пруске војске од 

удараца коња у периоду од 1875. до 1894.(20*10 = 200. година). Борткијевич је 

Поасонов закон расподеле назвао „закон малих бројева―, мислећи при томе на 
„закон ретких догађаја―. 

 

Број Број погинулих војника у току 

у то године xi 

Број Број година када је погинуло 

xi војника : fi 

0 109 

1 65 

2 22 

3 3 

4 1 

5 0 
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Ако сада одредимо узорачку средњу вредност добијамо:  

61.00*51*43*322*265*1109*0
200

1
200x  

Сада одређујемо узорачку дисперзију:  

6079.03721.098.0

61.00*251*163*922*465*1109*0
200

1 22

200S
 

Пошто узорачка средња вредност и узорачка дисперзија имају блиске 

вредности, предпостављамо да број погинулих војника у једној години у ових 10 

пукова има Поасонову расподелу са параметром:  

= 0.61 

4566.05433.01011

33.0
!1

61.0
1 61.0

XPXP

eXP
 

Према томе, на основу одређене вероватноће, догађај да војник погине од 
удара коња је у категорији 3 - мало вероватних догађаја. 

Пример 2: У току 70 година праћена је појава професионалног обољења 

на одређеном радном месту. Добијени су следећи резултати:  

 

Број Број оболелих 

 у току године а к-  

Број година  

са а к оболелих  

0 16 

1 26 

2 10 

3 5 

4 2 

5 1 
 

Узорачка средња вредност је:  

057.11*52*45*310*226*116*0
70

1
70x  

Узорачка дисперзија је:  

0256.1057.11429.2

057.11*252*163*910*426*116*0
70

1

2

22

70S
 

Пошто су узорачка средња вредност и дисперзија блиске можемо 

предпоставити да ово професионално обољење има Поасонову расподелу. 
Параметар расподеле је:  
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0413.1
2

0256.1057.1
 

Закључујемо да је очекивани број обољења у току једне године 1, а веро-
ватноћа да један радник оболи је:  

6465.03534.01011

368.0
!1

04.1
1 04.1

XPXP

eXP
 

и овај догађај има категорију 3. 

4. ЗАКЉУЧАК  

При одређивању вероватноће догађаја у МВТШНС могу да се користе 
методе математичке вероватноће и статистике. Прво се путем анкетирања одреди 

статистички скуп, а потом испита коју расподелу има посматрана повреда или 

професионално обољење. У приличном броју случајева у питању ће бити Поасо-

нова расподела. Пошто се одреди параметар  расподеле, може да се одреди и 
вероватноћа догађаја, а тиме и категорија у коју пада посматрани догађај. 
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ПРИМЕНА АНТИВИРУС ПРОГРАМА КАО МЕРЕ  

ЗА РЕДУКЦИЈУ РИЗИКА ПРИЛИКОМ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА  

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

Наташа Субић1 

natasasubic@yahoo.com 

РЕЗИМЕ 

Полазећи од идеје да се информациони ситем посматра као радна околина у другом 

нивоу процене би се издвојила апликација која се врши и одговарала би процени ризика 

појединачног радног места. Приликом процене ризика апликације долази се до увиђања једне 

од опасности и слабости апликације а то је вирус у мрежи. Пошло се од идеје да је ово веома 
ризично јер је учесталост изложености константан.  

У раду ће бити изложени најчешћи вируси који угрожавају рад апликација у инфор-

мационом систему ВТШСС. Издвојиће се вируси по групама на основу начина преношења, 

нпр. како достављају копије заражених фајлова новим рачунарима (машинама које су жртве). 

Црви могу бити сврстани по методу инсталације, методу везивања и коначно по карак-

теристичним стандардима везаним за све црве: полиморфизам, ниво крађе података и сл. 

Многи црви који су успели да изазову већи ризик због већег нивоа оштећења на мрежи и на 

рачунарима су комбиновани и користе више од једног метода преношења као и више од једне 

технике инфекције. Методе су посебно наведене и објашњене у раду.  

Биће дата решења за њихово отклањање и технички подаци који су примећени 

приликом њиховог отклањања. Биће дате мере које су се издвојиле као мере које смањују 
дати ризик. Применом ових мера увидело се да је већа заштићеност рачунара и информацио-

ног система ВТШСС.  

Кључне речи: информациони систем, процена ризика, вируси, црви у мрежи 

THE USE OF AN ANTIVIRUS PROGRAM AS A RISK REDUCTION 

MEASURE IN THE INFORMATION SYSTEM RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT 

Starting from the idea that the information system is viewed as working environment, in the 

second level of risk assessment the active application should be singled out and treated as a 

workplace. In its risk assessment one of the detected hazards and weaknesses of the application is a 

virus in the network. Since the threat of exposure is constant, the risk is very high. 
The paper surveys the most frequent viruses jeopardizing the functioning of applications 

within the information system of the Higher Education Technical School (HETS). The viruses are 

grouped according to the way of their transfer, for instance how they deliver copies of infected files 

to new computers (machines that are victims). The worms can be classified by the installation 

method, connection method, and finally on the basis of characteristic standards typical of all worms: 

polymorphism, level of stealing of data, etc. Many of the worms that have managed to produce 

higher risk causing major damage of the network and computers are combined and use more than 

one transfer method and more than one infection technique. The methods are stated and explained in 

the paper. 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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Additionally, herein are given solutions for their elimination and technical data registered 
during the removal, as well as measures distinguished as risk reducing. The implementation of the 

measures provides a better protection of the computers and information system of the HETS. 

Key words: information system, risk assessment, viruses, network worms 

1. УВОД  

У овом тренутку чак 1.1 милијарда људи приступа свакодневно Интерне-

ту. Свака од тих особа може покушати да приступи Вашем рачунару, било вољно 
или невољно. Неопходно је имати јасну слику свих могућности које се отварају 

за крађу, оштећивање или злоупотребу информација садржаних на Вашем рачу-

нару или другде на мрежи. Неправилно руковање сумњивим е-маил атачментом, 
или ослањање на недовољно сложену лозинку може Вас довести у ситуацију да 

су све инвестиције у опрему, активну мрежну заштиту, системе детекције упада, 

антивирусна решења итд - беспредметне. Сваки запослени је у истом тренутку и 

најснажнија и најслабија карика у једном Информационом систему.  
Поред обуке запослених у Информационом систему од великог је значаја 

и добар и сигуран антивирусни програм.  

У ВТШСС користи се Касперски антивирусни програм и освежавање 
података новом антивирусном базом података је подешена да се свакодневно 

аутоматски освежава.  

У научном раду (1) и (2) показало се да се метода за процену ризика коју 
је развила Школа успешно може применити и на процену ризика на инфор-

мационом систему. Идентификовала се опасност од вируса кроз други ниво про-

цене – процена ризика апликације. Ова Опасност се сматра веома ризичном због 

велике штете на подацима коју може изазвати али и због константности излагања 
података. 

Из тих разлога ће се кроз овај рад више говорити о начину упада вируса 

на рачунар и у информациони систем, штетности коју они могу изазвати, и за-
штити коју корисник може остварити. 

2. КАСПЕРСКИ АНТИВИРУС ПРОГРАМ 

Према подацима са сајта http://www.toptenreviews.com/, и истраживању 
које је спроведено, међу најквалитетнијим и са најбољом заштитом, касперски 

антивирус софтвер заузима високо друго место. Спецификације овог програма 

можемо видети у табели 1. 

У ВТШСС програм антивирус заштите који се примењује на свим рачу-
нарима је Касперски. Овај програм нуди велики избор начина константне за-

штите почев од заштите података у фајловима, мејловима и веб заштите, преко 

проактивне одбране до одбране од скривених програма за праћење рада корис-
ника и прикупљање лозинки, напада хакера и спамованих порука и програма. 

Проактивном заштитом врши се одбрана од непознатих напада, штити од 

непознатих претњи прати покретање одабраних програма и стражари при 

приступу систему Microsoft Windows регистратора. 
У Касперски антивирус програму је веома интересантна и значајна и 

одбрана од шпијунских програма. 
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Табела 1. Преглед спецификација антивирус програма 
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Слика 1. Подешавање проактивне одбране 

 

Слика 2. Извештај антивирус програма 

Овај анти-шпијун извештај табулатор садржи адресе банер огласа који је 

Касперски открио у тренутној сесији. Веб адреса за сваки банер огласа наведена 

је, уз обраду Статус: блокиран банер или банер приказује. 

Може бити дозвољено да се блокиран банер приказује. Да би се то ура-
дило, изаберани објекат са листе се идентификује као дозвољени активирањем 

дугмета Actions → Allow. 
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Уколико је потребно да се избрише оглас банер адресе наведене у из-
вештају, изаберани објекат са листе се идентификује као не дозвољени активира-

њем дугмета Actions → Clean All. 

Анти хакерска заштита штити рачунар од хакерских напада који могу 
украсти приватне информације, инсталирати вирусе на систему, или да користе 

рачунар за спам напад. 

Обим нежељене електронске поште се свакодневно повећава. Анти спам 
заштита детектује спам на долазне поруке, па га аутоматски процесује. Приликом 

детектовања препознају се фразе које су убачене у базу и такви се мејлови 

сврставају као спам поруке. Пружа се могућност и самом кориснику да неке 

поруке убаци као спам поруке од одређеног пошиљаоца.  

 

Слика 3. Подешавање антивирус програма 

Препоручене мере за редукцију ризика су преузете из рада (1) а односе се 
на техничке, оперативне, организационе и сличне мере. У те мере убрајамо 
набавка УПС опреме; прављење резервне копије једном недељно и после веће 
обраде; физичка заштита радне станице, заштита и учестала промена лозинки; 
фреквентно ажурирање антивирусног софтвера, избегавањеа неверификованих 
спољних носилаца података; периодична провера програмског кода. Пре примене 
набројаних мера ниво ризика за идентификовану опасност „Вирус у мрежи― је 
био висок. Због сталне изложености нападима и велике фреквентности података. 
Из тих разлога се прописује мера предострожности и константног обнављања 
базе података у антивирус програму. После примене препоручених мера ниво 
ризика је прихватљив. 

3. ЛИСТА НАЈЧЕШЋИХ ВИРУСА 

Током примене препоручених мера за редукцију ризика уочило се су нај-
чешћи вируси који се јављају MAL_OTORUN2, WORM_DOWNAD.AD 
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Mal_Otorun2 (Wоrm.Win32.АutoRun.оw) 
Овај вирус манифестује понашање и особине сличне WORM_AUTORUN 

варијантама. Обично се копира у AUTORUN.INF фајл на физичке и преносиве 
дискове за своје ширење и технике Аутостарта. Не прате га нека већа оштећења 
над подацима или други тип деструктивног понашања. Карактеристике овог 
вируса могу се видети у табели 3. Ова процедура набраја кораке за креирање 
фајла закрпе (.bat) који креира AUTORUN.INF фолдер и онемогућава ауторун 
опцију у Windows-у. 

 

Слика 4. Процедура за чишћење вируса Wорм.Wин32.АутоРун.оw 

Ову процедуру теба укуцати у неком едитору за текст и сачувати је под 
називом DISABLE.BAT. Пкренути је да би се активирао фајл. 

Worm_Downad.AD (Net-Worm.Win32.Kido.cp) 
Овај црв се може преузети са удаљених локација од стране других злона-

мерних програма. Он такође може стићи у пакету са злонамерним пакетима као 
једна од компоненти. Могу га пратити и следећи вируси  

- troj_downad.e 
- troj_dropad.ad 
- troj_dropad.kax 
 Да би се добио јаснији и свеобухватанији приказ понашања овог вируса, 

његово понашање је приказано дијаграмом на слици 5. 
Прави копије себе кроз фајлове:  

-  %System%\{Random file name}.dll - copy of itself 

- %System%\0{random number}.tmp - detected as TROJ_DOWNAD.E 
Ова техника спречава да се прави неколико копија себе на већ зараженим 

системима. Такође закључава своју копију да спречи кориснике од читања, писања и 
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брисања. Региструје као услуга система да осигура његово аутоматско извршавање у 
сваком покретању система. То се постиже стварањем registry keys/уноса 

 

Слика 5. Дијаграм понашања вируса Net-Worm.Win32.Kido.cp 

. 

 

Слика 6. Registry keys вируса Net-Worm.Win32.Kido.cp 

Овај црв користи рањивости које је открио у услузи сервера који се 

користи у одређеним Microsoft оперативним системима, а која може дозволити 
даљинско извршавање кода. Покушава да се повеже са неколико URL адреса за 

преузимање датотеке. Преузимање URL адресе ажурира и мења сваког дана. 

WORM_DOWNAD.AD је црв који је у стању да генерише адресе бројних 
случајно одабраних URL адреса као део свог корисног терета. На слици 7 су 

приказане неке од адреса које су се нашле на списку које је генерисао вирус. 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

288 

 

 
Слика 6. Листа генерисаних адреса 

Последице његовог рада су да је мрежа загушена, проток података је 

веома слаб, и брзо се дисконектује. Препознаје га Касперски антивирусни про-
грам и чисти рачунар. Препоруке као заштита су да се стално скидају нове закрпе 

(batch files) за оперативни систем и програме Microsoft. 

4. ЗАКЉУЧАК  

У овом раду дати су примећени подаци у раду са Касперски антивирус 
програмом. Показало се од изузетне важности и могућност овог програма у раду 

са шпијунским програмима. Може се закључити да је поред редовног освежа-

вања базе података антивирус програма, од исте важности и константно праћење 
рада Microsoft програма и download batch фајлова.  
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РИЗИК ГУБИТКА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА 

У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ 

Љиљана Ружић Димитријевић1 

 ljdimitrijevic@gmail.com 

РЕЗИМЕ 
Овај рад се бави питањима безбедности информационих система, односно њиховог 

најважнијег дела – података. Како је брзи развој информационе технологије донео многе 

предности у обради података и ова технологија се примењује у свим областима рада и жи-

вота, то је и потреба заштите података, како личних, тако и посебно осетљивих и важних за 

одређену организацију постала изузетно значајна.  

Безбедност и здравље на раду је област у којој су се развиле многе методе за процену 

ризика радног места и радне околине у циљу заштите људи. На сличан начин се и у области 

информационе технологије развијају методе за процену ризика информационих система у 
циљу заштите података. За обе области постоје међународни стандарди који моделирају 

системе управљања безбедности и они се могу користити као полазни оквир за развој таквих 

система у свакој радној организацији. 

Кључне речи: информациони систем, безбедност, подаци, заштита 

RISK OF LOSING DATA CONFIDENTIALITY  

IN INFORMATION SYSTEM 

ABSTRACT 

This paper is about security issues of information systems, i.e. their most significant 

resource – the data. The fast development of the information technology brings a lot of advantages in 

data processing, and this technology is applied in all areas. Therefore, there is a huge need of pro-
tecting both personal and other data that are particularly sensitive and vital for the company. 

Many risk assessment methods are developed in the occupational health and safety area in 

order to protect occupants. In the information technology area similar methods are developed in 

order to protect data. For both these areas there are international standards that model management 

security systems, and they could be the starting point for the implementation of such systems in 

every company.  

Key words: information system, security, data, protection 

1. УВОД 

Заштита је широка област која данас обухвата све видове људске делат-
ности и радне и животне околине. Производња и услуга се све више базирају на 

развоју информационе технологије (ИТ) и многи радни процеси се изводе уз ко-

ришћење њених елемената.  
Данас свака радна организација располаже одређеним мање или више ра-

звијеним информационим системом. Информациони систем чине техничка оп-
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рема, програмска подршка, људски ресурси и организациона подршка. Сви 
процеси у овом систему на неки начин обрађују податке. Почетне сировине, гла-

вни и крајњи продукт информационе технологије су подаци. Они су електронски 

записани и електронски се преносе разним путевима. Ова висока технологија 
доноси многе предности и олакшава пословање, али доноси и нове опасности. 

Заштита података је све значајнија јер је њихова изложеност и могућност злоупо-

требе све већа. Посебно се то огледа у проналаску моћног медија – светске мреже 
за размену података, интернета. Умрежени рачунари олакшавају комуникацију и 

проток података, али и смањују могућност заштите.  

Сигурност информација, рачунарских система, мрежа, тј. сигурност, или  

безбедност информационих система треба да обезбеди  
- Расположивост (доступност) података – расположивост је угрожена 

ако се онемогући приступ подацима и тиме пружање услуге или 

функционисање система 
- Поверљивост (тајност) података – неовлашћен приступ поверљивим 

информацијама угрожава безбедност и вероватно је припрема за дру-

гу опасност 

- Интегритет (неповредивост) података – неовлашћена измена пода-
така, промена права приступа, начина функцонисања програма може 

изазвати разне последице 

2. БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

Политика безбедности сваке организације треба да укључује у себи без-
бедност информационих система (ИС). Ризик у области безбедности ИС је мо-
гућност да настане оштећење или губитак информације, хардвера, интелектуалне 
својине, престижа или угледа и обично се изражава као функција опасности, 
слабости и последица, тј. штете.  

Безбедност је процес одржавања прихватљивог нивоа ризика и није ко-
начно стање. Обухвата процедуре, правила, едукацију, подизање свести и стално 
праћење стања. 

У САД 1985. Национални центар за рачунарску сигурност (National Com-
puter Security Center NCSC) уводи критеријум за процену рачунарских система од 
поверења TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criteria) да би се одредили 
стандарди за безбедност ИС. Овај документ, назван „Наранџаста књига― је прва 
књига у серији (названој „Дугина серија― због боја корица) која даје као основне 
циљеве мера заштите поверљивости података.  

Стратегија безбедности обухвата пројектовање правила и процедура, 
додељивање улога и одговорности као и обуку особља. Ради што боље зашите 
препоручује се заштита у више нивоа или слојева. Слојевита заштита се заснива 
на формирању прстенова заштите како би се обезбедила комбинација заштитних 
мера на више нивоа, као рецимо:  

- заштита на спољашњем слоју, тј. слоју који раздваја спољну околину 
и информациони систем (на пример интернет и појединачни ИС), 

- затим слоју унутрашње мреже ИС-а, 
- слоју појединих радних станица и 
- слоју који обухвата саме податке који се обрађују, настају и чувају у 

информационом систему 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

291 

1. Заштита података 
Оно што је човек у области безбедности и здравља на раду, то су подаци 

у области заштите информационих система. Као што се тамо разматра заштита 

на нивоу радне околине, зграде, просторије и самог радног места, тј, радних опе-
рација од којих се оно састоји, тако овде имамо заштиту физичку на спољашњем 

нивоу (од елементарних непогода, пожара, нестанка струје), на нивоу мрежне 

инфраструктуре (која опет може бити спољашња, интернет, и унутрашња), на 
нивоу софтвера који се користи (било да је системски – оперативни систем, или 

апликативни који обрађује податке), на нивоу хардвера, тј. радне станице, и као 

посредно или непосредно угрожен елеменат свега овога јесу подаци, јер цео 

информациони систем има задатак да креира, користи, обрађује, испоручује, раз-
мењује податке. 

Информације које се користе и чувају у ИС се морају класификовати пре-

ма важности и осетљивости, у складу са тим колико је значајан њихов интегри-
тет, поверљивост, као и доступност за организацију.  

Честа је класификација према тајности:  

- јавне (објављивање је слободно, нису поверљиве, опасност настаје ако 

не може да се изврши услуга, или нису доступне) 
- интерне (служе углавном за употребу у оквиру организације, мада се 

могу и износити у јавност без већих последица) 

- поверљиве (заштићене од спољнег приступа, просторије ограниченог 
приступа, као и документа, која се морају шифрирати ако се даље 

преносе, рецимо преко интернета) 

- тајне (строго ограничен приступ, документа су шифрирана, хардвер 
има посебну заштиту, повреда ових информација била би са тешким 

последицама за организацију) 

2. Мере заштите информационог система 

Информациони ситем мора бити заштићен на више начина. Постоје разне 
врсте мера заштите, као:  

- Техничке – хардверске  

- Програмске – софтверске  
- Физичке 

- Организационе 

- Правни аспекти 
- Друштвени аспекти 
Техничке обухватају разне хардверске мере заштите (мрежне баријере и 

сл.), а програмске су развијене у облику антивирусних софтвера, алгоритама за 

шифровање итд.  
Организационе обухватају одређивање одговорности у пројектовању 

система заштите и у спровођењу заштите при свакодневном раду. 
Физичке мере су за заштиту од провале, крађе ресурса и поверљивих 

информација и предвиђају заштиту од елементарних непогода, физичку контролу 
особља, опреме и података који учествују у обради  

Правни аспект сигурности података је врло значајан. Остварење права 
приватности се постиже заштитом података у ИС тако што се регулише:  

- располагање одређеним подацима (лекарски извештај) 
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- обавеза давања информација недржавних субјеката (банака) држав-
ним органима 

- обавештавање грађана о подацима који се о њима прикупљају 

Први посебан Закон о заштити података донет је у Немачкој 1970. У зем-
љама са англосаксонским правом полази се од „приватноправне― заштите личних 

права и слобода појединаца и заштита се остваарује на основу личне иницијативе 

преко судова.  
Веће Европске Уније је 2001. донело конвенцију о борби против рачунар-

ског криминала, посебно повезаног с интернетом која обухвата:  

- дела против тајности, неповредивости и доступности података 

- кривична дела преваре и фалсификата помоћу рачунара 
- кривична дела која се односе на садржај података (дистрибуција и 

ширење дечје порнографије) 

- дела која се односе на кршење ауторских и сродних права  
У Србији је донет Закон о заштити података о личности новембра 2008. 

(Сл. Гласник РС 97/2008). Овим законом се уређују услови за прикупљање и об-

раду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци скуп-

љају и обрађују, ограничење заштите података о личности итд.  
Послове заштите података о личности обавља Повереник за информације 

од јавног значаја и заштиту података о личности. У мају 2009. донета су два под-
законска акта: правилник којим се уређује поступак претходне провере података 
о личности и правилник којим се уређује образац посебне службене легитима-
ције лица – инспектора који ће по овлашћењу Повереника, у вршењу надзора 
имати приступ свим подацима (Сл. Гласник 35/2009). Садашњи Повереник за ин-
формације од јавог значаја не располаже ни једним човеком за рад на пословима 
заштите података о личности, тако да ова два акта имају само принципијелан, 
али не и конкретан значај. (http://www.poverenik.org.rs/index.php) 

Поред тога донет је Закон о тајности података децембра 2009. године (Сл. 
гласник 104/2009) који одређује систем одређивања и заштите тајности података 
који су од интереса за националну и јавну безбедност, одбрану, унутрашње и 
спољне послове Републике Србије. 

Друштвени аспект сигурности је угрожен све више захваљујући најпо-
пуларнијем изуму 20. века, интернету. Угрожени су приватност, слобода изра-
жавања и ауторска права.  

- Приватност је неминовно угрожена посетом било које веб странице да-
нас, јер већина њих има увид одакле се корисник пријављује и могућ-
ност прикупљања података о њему, често у безазлене сврхе, или чак за 
њега повољне (бржи приступ следећи пут). Свеједно, ти подаци се увек 
могу злоупотребити од стране власника веб странице која је посећена 
или чак од непосећених веб страница које се рекламирају на посећеној 
или размењују податке са њом. Многи корисници нису свесни опас-
ности, посебно кад попуњавају формуларе и дају своје личне податке. 
Зато треба добро да проуче изјаву о приватности Privacy Policy, коју би 
требало да поседује свака веб локација и која објашњава кориснику које 
податке о њему скупља, са којом сврхом, да ли их некоме уступа и 
слично.  

- Што се тиче слободе изражавања ту постоје два опречна захтева. 

Слободно постављање садржаја на веб без икакве цензуре, што ин-

http://www.poverenik.org.rs/index.php
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тернет и омогућава, или ограничити материјал непогодан за децу, 
говор мржње, историјски материјал супротан са званичном владином 

верзијом итд. 

- Ауторска права на интелектуалну својину су угрожена употребом 
дигиталних уређаја. Амерички конгрес је 1988. донео Закон о аутор-

ском правима у дигиталном миленијуму, а сличан закон је донет и у 

Европској унији. И поред оправданости заштите ауторских права и 
осуде масовног копирања ауторских дела, постоји мишљење да ови 

закони нису у општем интересу и праву појединца на информисање. 

Многи дају слободан приступ свом делу под одређеним условима 

(ГНУ лиценца за слободну документацију дозвољава кориснику мате-
ријала да га умножава, дистрибуира, али да сви умношци буду под 

истом лиценцом) 

Све више се истиче опасност заштите ИС од стране људског фактора. 
Није довољно развијена свест о значају проблема безбедности, тако да је чест 

немар у спровођењу заштитиних мера и јавља се недостатак едукација.  

3. УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

Безбедносни инжењеринг треба да се бави дизајнирањем система заштите 

чији је суштински део анализа процењеног ризика и опасности. Како је сврха 

сваког пословања добит, а добит је награда за ризик, управљачке структуре треба 
да добију добар баланс између трошкова улагања у мере заштите и трошкова 

излагања прихваћеном нивоу ризика.  

Трошкови улагања

Постигнути 

ефекти

Изложеност 

опасностима

сигурност

Равнотежа улагања 

и ефеката

 

Слика 1: Ризик и трошкови 

Стратегија управљања ризиком треба да укључи више од оперативног 
ризика од напада на ИС. Постоји и неоперативни ризик, као рецимо ризик 
легалности, променљива стопа ризика, политички ризик итд. Иако су изабране 
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добре мере заштите остаје велики проблем за инжењера безбедности када се мере 
заштите усвоје да се и примењују.  

Управљање ризиком је врло сложено, а посебно кад су људи навикли да 
користе приступ у складу са скупом стандарда (као у „Наранџастој књизи―) радије 
него да примене захтеве постављене од стране безбедносног инжењеринга, а у 
зависности од случаја. Наравно да је најбоље поћи од неког стандарда као полазне 
тачке за даљи развој стратегије. Стандарди су направљени на основу искуства из 
одређене области и захвални су због предвиђених процедура и редоследа корака. 
Они дају форму и врсту садржаја којом се попуњава, а сам садржај корисник може и 
треба да креира и модификује према условима и окружењу. 

Међународни стандард за безбедност информација  
ISO/IEC 27001: 2005  
Ово је стандарад који даје модел за успостављање, имплементирање, 

посматрање, преглед, одржавање и побољшање система управљања безбедности 
информација (ISMS Information Security Management System).  

Успостављање система 

- Одређивање области дејства ИСМС у зависности од врсте пословања 
организације, њене локације, ресурса и технологије  

- Дефинисање прилаза процени ризка  

1) идентификовати методологију процене ризика и сигурност 
пословних информација, као и законске и регулативне захтеве 

2) развити критеријум за прихватање ризика и одређивање прих-
ватљивог нивоа 

- Идентификовање ризика  

1) идентификовати ресурсе у области ИСМС и власнике тих ре-
сурса (власник је онај ко има додељену одговорност за тај ре-
сурс у смислу контроле производње, развоја, одржавања, упо-
требе и сигурности) 

2) идентификовање опасности за ресурсе 

3) идентификовање слабости, које излажу опасностима 

4) идентификовање последица које могу довести до губитка повер-
љивости, интегритета и доступности ових ресурса 

- Анализа и оцена ризика 

1) оценити последице отказа сигурности у смислу нарушавања до-
ступности, поверљивости и интегритета 

2) оценити вероватноћу дешавања опасног догађаја у светлу прет-
ходних случајева и текућих примењених мера 

3) проценити нивое ризика 

4) одредити да ли је ризик прихватљив или захтева мере за дово-
ђење на успостављен ниво прихватљивости 

- Идентификовање и оцена опција за третирање ризика које се могу при-
менити 

1) примена одговарајућих мера 

2) прихватање ризика у складу са усвојеном политиком органи-
зације 
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3) избећи ризик 

4) пренети додељени пословни ризик на друге делове, тј. Оси-
гуравајућа друштва, набављаче. 

- Избор циљева мера и мера за деловање на ризик – треба да су изабра-
не мере у складу са захтевима постављеним у процени ризика и про-
цесу обраде ризика узевши у обзир критеријум за прихватање ризика 
и законске, регулативне и уговорне захтеве. 

- Добијање одобрења од руководства за претпостављени преостали 
ризик 

- Добијање потврде од руководства за имплементацију ИСМС 

- Припремити исказ о применљивости који треба да садржи 

1) Циљеве мера и изабране мере, као и разлози за њихов избор 

2) Циљеви мера и мере које се тренутно спроводе 

3) Искључење било којег циља мере и мере и оправдање за то 

Спровођење, праћење и одржавање система 

- Организација треба да формулише план третирања ризика, одреди од-
говарајуће акције, ресурсе, одговорности и приоритете за управљање 
ризиком, као и да спроведе план у циљу постизања циљева мера који 
укључују разматрање обезбеђивања средстава и поделе улога и одго-
ворности 

- Праћење и преглед процедура и других мера треба вршити да би се бр-
зо откриле грешке у резултатима обраде, идентификовали покушаји 
повреде и инциденти. Поред тога треба руководство да одреди да ли се 
безбедносне активности додељене људима или имплементиране помо-
ћу информационе технологије спроводе као што је очекивано. Преглед 
управљања ИСМС редовно треба предузети и ажурирати планове 
безбедности узимајући у обзир налазе добијене активностима праћења 
и прегледа 

- Организација треба редовно да предузима одговарајуће корективне и 
превентивне акције користећи сопствена и туђа искуства 

Циљеви и мере 

Овај Стандард даје детаљну табелу (изведену из Стандарда ISO/IEC 17799: 
2005) са наведеним мерама заштите и циљевима тих мера, али се напомиње да та 
табела није коначна и да је то полазна тачка за организацију која треба да додаје по 
потреби одговарајуће циљеве и мере заштите. 

Табела предвиђа циљеве и мере за:  

- Политику безбедности информација 

- Организацију безбедности информација на унутрашњем и спољаш-
њем нивоу 

- Управљање ресурсима: додељивање одговорности и класификовање 
информација 

- Безбедност људских ресурса, што подразумева да будући, тренутно за-
послени и људи који су променили посао буду едуковани у правцу схва-
тања значаја безбедности информација и одговорни према постављеним 
захтевима 
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- Физичка безбедност и безбедност окружења предвиђа обезбеђење про-
стора, окружења и опреме 

- Управљање комуникацијом и радом у смислу: 
 - обављања процедура и одговорности, 
 - управљање испоруком услуга трећој страни, 
 - планирање и прихватање система, 
 - заштита од малициозног и мобилног кода, 
 - редовно архивирање копија информација и софтвера 
 - управљање безбедности мреже, 

 - управљање медијима (носиоцима података) 

 - безбедна размена информација, 

 - безбедно електронско пословање, 

 - праћење неауторизованих активности обраде информација. 

- Контрола приступа се креира на основу политике која произлази из 
пословних потреба и односи се на:  

 - управљање приступом корисника 

 - контролу приступа мрежи 

 - контролу приступа оперативном систему 

 - контролу приступа апликацији и информацијама 

 - употребу мобилних рачунара и рада на даљину 

- Набавка, развој и одржавање информационог система треба да укљу-
че безбедност као његов интегрални део и обезбеде:  

  - коректну обраду у апликацијама 

  - шифрирање криптографским средствима да се обезбеди тајност, 
  - неповредивост и аутентичност података 

  - безбедност системских фајлова 
  - безбедност апликационог софтвера и информација 
  - управљање техничким слабостима 

- Управљање инцидентима у информационој безбедности тако што ће 
се редовно извештавати о таквим догађајима и слабостима система и 
одговарајућим мерама одговарати 

- Управљање континуитетом пословања треба да обезбеди непрекидан 
ток пословних процеса и у случају отказа информационог система 
или брзо поновно успостављање 

- Сагласност са законима, правилницима, уговорном обавезама, стан-
дардима и техничким условима за безбедност. 

Као у области безбедности и здравља на раду и у области информационе 
технологије треба констатовати постојећу заштиту и оценити је (за шта нам могу 
послужити мере заштите из овог стандарда), а затим на основу резултата и оцене 
стања заштите предложити нове потребне мере у циљу редуковања ризика на 
прихватљив ниво.  

4. ЗАКЉУЧАК 

Безбедност информационих система и његових делова развијала се зајед-
но са развојем информационе технологије.  
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Важно је увидети значај ове безбедности и њен утицај на безбедност у 
другим областима.  

У Правилнику о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за 
рад (Сл. лист СФРЈ, бр.18/91) чланови 47, 48 говоре о заштити програма на CNC 

машинама, јер њихово оштећење може довести до повреде на раду.  

Лице задужено за безбедност и здравље на раду мора бити свесно да је 
део те безбедности и безбедност информационих система. 

Посебну пажњу треба посветити заштити приватности података, тј. 
Поверљивости личних података запослених, као и података значајних за орга-

низацију.  

То је обухваћено, поред Закона о тајности података, и у Закону о безбед-
ности и здрављу на раду (члан 42). 

Криминал будућности је управо „електронски― криминал који све више 
користи благодети високо развијене информационе технологије.  

Подаци су постали лака мета за веште кориснике, па се стога мора па-
жљиво и са великом одговорности приступити поступку заштите информационог 

система и свих његових ресурса, како би  

е постигла што већа безбедност у раду.  

Посебно треба развијати свест људи о томе колико је значајно и осетљиво 
питање безбедносног инжењеринга у области информационих система.  
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ЗАКОН О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОМЕНТАР 

 

Предраг Марић1 

 

Усвајањем Закона о ванредним ситуацијама Србија је учинила значајан ко-
рак ка системском  регулисању и обезбеђењу сигурности својих грађана, по угледу 
на земље које служе као пример ефикасне и организоване заштите становништва у 
ситуацијама када су погођени приликама које отежавају или онемогућавају редовно 
функционисање а изазване су утицајима природних непогода или других цивилиза-
цијских несрећа. 

Евидентно је да је потреба за нормирањем поменуте сфере неспорна због 
много разлога али је свакако један од најважнијих тај што је досадашња регулатива 
застарела и превазиђена, те је као таква стварала проблеме у примени. 

Наиме решења позитивних прописа из ове области како законских тако и 
одговарајућих подзаконских у Републици Србији нису адекватна да одговоре на по-
стављене задатке нашег друштва и државе у условима повећаних ризика изазваних 
нарушеном равнотежом фактора који утичу на климатска дешавања, као и убрзаног 
техничко-технолошког развоја примереног тенденцијама у савременом свету. 

Искуства из досадашњих кризних ситуација су показала да је примена важе-
ћих прописа у овој области довела до проблема у јединственом функционисању свих 
релевантних служби у ванредним ситуацијама, првенствено због подељене надлеж-
ности између појединих министарстава и других државних органа. Тако је поред 
надлежности које има Министарство унутрашњих послова за област цивилне зашти-
те било надлежно Министарство одбране, за област заштите од поплава Дирекција 
за воде у Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, а одговор у слу-
чају хемијских несрећа је у надлежности Министарства животне средине и про-
сторног планирања.  

До доношења овог Закона Република Србија није имала пропис који све-
обухватно регулише област заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Имајући 
у виду да је Закон о заштити од елементарних непогода из 1977. а  Закон о заштити 
од пожара усвојен 1988. године, ихово тумачење и примена повлаче многа питања с 
обзиром да је тешко утврдити на које се субјекте односе права и обавезе у законима 
предвиђене, јер се ради о привредним субјектима који правно гледано не постоје 
због потпуно измењеног начина организације привредних друштава и промењеног 
доминантног облика својине привредних друштава и других правних лица. 

Реализацијом закључка Владе од 05.03.2009 године предузете су активности 
за формирање јединствене службе за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама, 
Урађен је Акциони план за реализацију Закључка Владе, који јасно дефинише 
неопходност доношења овог закона.  

Развијена савремена друштва поставиле су одређене стандарде у заштити 
својих грађана или грађана који се нађу на њиховој територији па су свакако и 
разлози обогаћивања националне законске регулативе  усвајањем прописа ове врсте 

                                                
1 МУП Србије, Помоћник министра, начелник Сектора за ванредне ситуације 
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у  периоду транзиционих промена и хармонизација прописа са прописима земаља 
Европске уније. Правне норме међународног права као и национални прописи поје-
диних земаља чланица ЕУ представљају највиши стандард у нормирању оних 
области које за предмет имају заштиту основних вредности као што су живот, 
интегритет, природна околина и својина, те је усвајањем овог закона који је ус-
клађен са наведеним правилима достигнут највиши степен безбедности сво-
јих грађана у датим околностима. У закон су имплементиране смернице и су-
гестије Међународне стратегије Уједињених нација за смањење ризика од ката-
строфа (UNISDR), Програма Уједињених нација за развој (UNDP), USAID-овог 
Програма PнPES (Спремност, планирање и економска сигурност). 

 

Израда закона по моделу успешних озакоњених научних и техничких до-

стигнућа а уз то и сагледавања сопстевених потреба и претходних искустава за ре-
зултат су дале законске одредбе које у нормирање и праксу уносе значајне новине. 

Оне за циљ имају стварање атмосфре у којој је: 

- поједностављен процес добијања потребних сагласности у области 
заштите у ванредним ситуацијама и тиме убрзан процес страних ула-

гања у привреду; 

-  смањен ризик од настанка ванредних догађаја и ванредних ситуација, 
боље уређена организација и функционисање система заштите и 

спасавања што доводи до смањења материјалних штета и броја 

повређених и погинулих лица у ванредним догађајима и ванредним 

ситуацијама; 
- уређен начин финансирања система заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама;  
- ефикасан рад државне управе у спровођењу законске надлежности 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, што би довело до не-
сметаног развоја привредне активности кроз поједностављену проце-
дуру добијања потребних сагласности;  

- дефинисано шта су то ванредне ситуације, када се проглашавају и ко 
их проглашава у зависности од територије која је угрожена ванред-
ном ситуацијом; 

- дефинисано формирање Штабова за ванредне ситуације на свим 
нивоима са тачно одређеним надлежностима, пословима и задатцима, 
(обзиром да Штабови цивилне заштите до сада нису функционисали 
на задовољавајућем нивоу); 
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- дефинисани  субјекти заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
на свим нивоима; 

- прецизирана права и обавезе државних и других органа, права и оба-
везе привредних друштава и других правних лица, права и дужности 
грађана у ванредним ситуацијама; 

-  прецизно дефинисано непосредно руковођење акцијама заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; 

- утврђени поступци израде и доношење планских докумената, израда 
Процене угрожености теритирије од свих могућих ванредних ситуа-
ција, а у зависности од Процене угрожености и доношење одговара-
јућих планова заштите и спасавања и многе друге; 

Може се истаћи да су напред поменути плански документи утврђени у 
Закону посебно значајни за унапређење система заштите јер је предвиђено да се 
израђују на свим нивоима и да се као такви ускладе и имплементишу у Нацио-
налну стратегију за заштиту и спасавање коју усваја Народна скупштина. Поред 
тога предвиђена је израда акта који усваја Влада а односи се на  Дугорочни план 
и програм развоја система заштите и спасавања Републике Србије. Као један од 
делова  који обезбеђује целовит систем ја План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама Републике Србије.  

Са аспекта заштите грађана на територији Републике Србије могло би се 
рећи да поменуте измене имају само посредан утицај, оно што је и највећа 
новина у овом Закону и чије ће резултате дирекно осетити грађани Србије и они 
који на њеној територији бораве је увођење јединственог броја за позив за помоћ, 
на који грађани добијају помоћ свих служби који реагују у хитним слитуацијама. 

Републички центар „112― је у обавези да свим лицима, која се налазе на 
територији Републике Србије, омогући да у хитној или ванредној ситуацији бе-
сплатним позивом на број 112 добију адекватну помоћ стручних служби, на 
начин и у временском року предвиђеним Директивама Европске уније (91/396 
/EEC; 2002/22/EC). 

Значај формирања центра као јединственог система у комуникацији 
надлежних органа,релевантних институција и грађана, и размени информација о 
свему што је неопходно за адекватно и благовремено интервенисање у ванред-
ним и другим ситуацијама и  има за циљ свођење на најмању могућу меру 
разорних последица елементарних и техничко-технолошких несрећа те је инте-
рес  друштва и државе много већа од просте међународне обавезе којом се често 
оправдава увођење нових структурних појава у нашој земљи. 

Период у коме су донети раније важећи прописи није карактерисала 
развијена међудржавна сарадња у пружању помоћи као и велики број интерна-
ционалних конференција, семинара, вежби на којима се размењују искуства и 
стручна достигнућа из области заштите и спасавања,  па је свакако дефинисањем 
међународне сарадње у Закону унапређен и овај сегмент учешћа државе на међу-
народном плану кроз чланство у међународним организацијама, закључивање 
међудржавних споразума, тражење и пружање помоћи и олакшавање процедуре 
преласка државне границе у случају да је Србија транзитна земља у пружању 
помоћи других држава. 

Прокламовањем основних начела заштите и спасавања као што су начело 
права на заштиту, начело солидарности, начело јавности и др. Закон потврђује 
свој основни циљ а то је заштита људских живота првенствено, а затим и заш-
тита материјалних и културних добара како приватних тако и јавних. Начелом 
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јавности грађани се штите од неодговарајуће припреме за ванредне ситуације 
или од заштите у истој услед недостатка информација о опасностима од несреће 
која их може погодити. 

 

Како би се могло рећи да је одговор на ванредну ситуацију био у потпу-
ности адекватан мора се успоставити систем превентивне заштите којим се пре 
свега у мери у којој је то могуће смањује ризик од њеног настајања и дефинише 
поступање у случају да до ње дође. 

Овим је Законом, кроз утврђивање обавезе израде планова за заштиту и 
спасавање  различитим субјектима овог  система, пре свега органима државне 
управе, органима јединица локалне самоуправе и привредним субјектима, и 
њиховом имплементацијом у Национални план за заштиту и спасавање у ванред-
ним ситуацијама у доброј мери испоштован напред поменути услов припрем-
љености који ако не искључује, онда барем смањује ризик од непредвиђености 
које могу имати катастрофалне последице по становништво.  

Значајно је и то што је поред наведне обавезе аутономним покрајнама и 
једиицама локалне самопуправе поверено вршење одређених послова у циљу 
организовања и унапређења система за заштиту и спасавање па је у случају да су 
капацитети ових територијалних јединица довољни омогућено самостално 
деловање у ванредним ситуацијма. Ти се послови односе на доношење одогова-
рајућих планова за ванредне ситуације, затим могућност образовања Штабова за 
ванредне ситуације и сарадњом са суседним регијама на нивоу предметне 
територије и кроз одлуке њихових органа. 

Међутим то не утиче на ограничавање могућности заштите поједине 
општине, града или покрајне јер постоји могућност проглашавања ванредне 
ситуације за целу територију Републике Србије у случају да је њоме погођена и 
једна општина ако ресурси те општине нису довољни да спрече настајање или 
умање последице изазване природним и другим несрећама. Уступањем 
инструмената за реаговање територијалним јединицама само се хтело изаћи у 
сусрет најбољем начину сагледавања сопствених потреба. 

Исти се циљ желео постићи када је оснивањем Буџетског фонда за ван-
редне ситуације за обезбеђење средстава за набавку опреме, стручно оспсособ-
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љавање снага за заштиту и других намена избегнут систем расподеле са унапред 
наведеним разделом за поједине територијалне целине, па је као главни услов за 
корићење средстава „потреба― која је свакако променљива категорија и сваки по-
кушај њеног дугорочног предвиђања може отежати правилну алокацију финан-
сијских средстава. 

Више пута је наглашавано да је једна од позитивних решења овог закона 
прецизно дефинисање финансирања система заштите од ванредних ситуација. 

И овога пута у питању су последице застарелости постојећих прописа јер 
онемогућавају њихову примену па тако већ дуги низ година постојање против-
пожарних фондава има за резултат прикупљање средстава које не покривају нити 
основне потребе спасилачких служби. 

Увидом у евиденцију за период 2009. године дошло се до податка да је у 
фондове прикупљено оквирно 40.000.000. динара, што није довољно за инвести-
рање у рад спасилачких служби на годишњем новоу. 

Напред поменути Буџетски фонд за ванредне ситуације чије је постојање 
предвиђено Законом има за циљ да прикупи додатна средства за унапређење 
функционисања система за заштиту и спасавање са свим својим елементима, 
било као набавку материјално-финансијских средстава било као унапређење 
превентивне заштите или стручног оспсобљавања његових снага. 

Статистички подаци из претходних година охрабрују увођење система 
додатног финансирања јер опремљеност и оспособљеност учесника заштите и 
спасавања  ће смањити ове показатеље.  

Анализирајући податке о најбројнијим догађајима из домена заштите и спа-
савање за  2008 и 2009 годину утврђено је да је 2008 године било 30.725 различитих 
интервенција од чега 24.450 пожара на укупној површини од 17.684.141,36 м² при 
чему је смртно настрадало 416 особа а повређено 1131 особа, а да је вредност 
спашене имовине 80.889.556.000,00 динара. Подаци за 2009 годину говоре да је до 
30.09. било 26.210 интервенција од чега 20.118 на укупној површини 278.968.273 м², 
настрадало је 348 и повређено 943 особе, те вредност спашене имовине износи 
74.544.147.000,00 динара. 
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Према подацима Народне банке Србије, осигуравајућа друштва су у 2008. 
години исплатила на име накнаде штете настале пожарима и другим опасно-
стима, износ од 1.195.108.000,00 динара. Ради се о осигурању које је дефинисано 
као добровољно а стварна штета  вишеструко већа, али су подаци из тог разлога 
недоступни. 

Истовремено у саобраћајним несрећама на путевима у Републици Србији 
годишње живот изгуби преко 800 особа а брза интервенција спасилачких екипа је 
од пресудног утицаја на смањивање броја настрадалих. 

Како је горе наведено само сегмент насталих последица од појединих ван-
редних догађаја а штете њима  настале су најчешће материјално непроцењиве  а уз-
рочно последично су везане за брзину реговања спасилачких тимова и нивоа опрем-
љености, наметнута је потреба другачијег система обезбеђивања средстава за зашти-
ту и спасавање. 

Обавезу уплаћивања средстава у фонд наметнута је привредним субјек-
тима који су из више разлога препознати као актери у могућим ванредним 
ситуацијама. 

Наведени привредни субјекти чија се средства наменски опредељују за 
фонд су најчешћи актери у ванредном догађају, било да га узрокују, у њему 
непосредно учествују или отклањају настале последице. Савремен, функциона-
лан, одговарајуће опремљен систем, директно ће резултирати повећањем сигур-
ности имовине, смањењем суме исплаћене надокнаде штете од стране осигура-
вајућих друштава, и подизањем нивоа свести  друштва о потреби превентивног 
деловања. 

Даље, привредни субјекти који управљају отвореним површинама (шуме, 
национални паркови...), непосредно изложеним климатским утицајима, препо-
знати су као носиоци активности заштите јавних добара. 

 

Поред тога, привредни субјекти чија делатност представља повећани 

ризик од настанка техничко-технолошког удеса потенцијални су учесници у 
ванредним догађајима великих размера, те су  сразмерно инсталационим капаци-

тетима  укључени у обезбеђивање додатних прихода Фонда. 

Иако закон за предмет има заштиту грађана од непредвиђених несрећа 

које за последицу могу имати губитак људских и живота и уништавање приватне 
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и јавне својине услови у којима постоји развјен систем заштите и сигурност и 
ефикасно реаговање на све ванрендне ситуације је афирмативан и за све врсте 

привредних активности, посебно за оне привредне субјекте  којима је у оквиру 

делатности  коришћење или транспорт средстава за рад високог ризика по могућ-
ност избијања различитих врста незгода. 

Свесни изазова који се постављају безмало свим субјектима система 

заштите у ванредним ситуацијама  а то су у различитим аспектима сви грађани, 
законодавац је одложио примену овог Закона за шест месеци од дана његовог до-

ношења како би се у том периоду донели подзаконски акти предвиђени законом 

и како би се ти субјекти упознали са правима и обавезама у њему утврђеним. 

Општост системског закона захтева доношење подзаконских аката којим се 
детаљније разрађују поједине норме законског текста па је тако и у овом случају 

предвиђено доношење 15 ближих прописа за спровођење закона које ће донети 

Влада Републике Србије и 18 које ће донети Министар унутрашњих послова. 
Ови ће прописи бити конкретизација утврђених обавеза субјектима 

система заштите и спасавања кроз инструкције за њихово испуњење и поступак 

оставривања  њихових права утврђених овим Законом. 

Са аспекта правног регулисања ове области Законом су задовољени стан-
дарди одговора на ванредне ситуације а његовом применом оствариће се и сврха 

због које је донешен. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА 

Предраг Марић1, Ђорђе Бабић2 Иван Зарев3, Вијолета Палић4
 

 

1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Основни текст важећег Закона о заштити од пожара усвојен је 1988. године а 
све његове измене и допуне нису суштински измениле концепт Закона. Тако су 
основни носиоци заштите од пожара данас непостојећи организациони облици који 
су били прилагођени некадашњем уставу Социјалистичке Републике Србије. 

Анализом, како појединих решења, тако и Закона у целини, дошло се до 
закључка да је потребно припремити нови Закон, а све у циљу усклађивања са новим 
уставним одредбама, као и усклађивања са прописима Европске уније. Имајући у 
виду резултате претходне анализе, оцењено је да доношењем овог закона треба да се 
створи основ за ефикаснију заштиту људи и материјалних добара, уреде 
подзаконски прописи, омогући ефикаснија примена техничких прописа, боље уреди 
организација и оспособљавање ватрогасно-спасилачких и ватрогасних јединица, 
појача одговорност субјеката заштите од пожара и уреде друга питања.  

Сматрамо да би доношење новог Закона, после дугог временског периода, 
превазишло све недостатке постојећег Закона, значајно унапредило ову област, ниво 
безбедности људи и материјалних добара довело на знатно виши ниво и омогућило 
увођење нових техничких мера примерених савременом свету. 

2. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

У поглављу I. Основне одредбе, дефинише систем заштите од пожара као 
скуп мера и радњи које имају за циљ заштиту од пожара, а које спроводе субјекти 
заштите од пожара. Дефинисано је значење појединих израза употребљених у овом 
закону. Ближе су објашњени изрази чије значење није на обавезујући начин утвр-
ђено у неком другом пропису, а за потребе правилне примене и разумевања решења 
садржаних у овом закону неопходна је њихова прецизна дефиниција. Углавном се 
ради о изразима који су суштински везани за заштиту од пожара. Дефинисана су на-
чела којима се остварује систем заштите од пожара (заштита, превенција, сталност, 
јачање свести о заштити од пожара, јавност, међусобна сарадња субјеката и сарадња 
са другим државама и међународним организацијама, солидарност и одговорност). 

У делу II. који се односи на планирање, организовање и спровођење Закона о 
заштити од пожара посебну новину представља обавеза доношења Стратегије 
заштите од пожара за период од најмање пет година. Доношење Стратегије, а самим 
тим и Акционог плана за спровођење, ствара се предуслов за предузимање пре-

                                                
1 МУП Србије, Помоћник министра – Начелник Сектора за ванредне ситуације 
2 МУП Србије, Заменик начелника Сектора за ванредне ситуације 
3 МУП Србије, Начелник Управе за превентивну заштиту 
4 МУП Србије, Дипломирани правник  
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вентивних мера заштите од пожара. Међутим, када већ дође до пожара, потребно је 
отклонити настале последице. С тим у вези, Законом се предвиђа доношење санаци-
оног плана правног лица, јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и 
Санационог плана Републике Србије у случајевима када последице пожара превази-
лазе могућности санације јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине, када 
пожар угрожава објекте и простор од изузетног значаја за Републику Србију и у слу-
чају хаварије. Санациони планови садрже нарочито: стање, мере, процену утицаја на 
живот и здравље људи, процену утицаја на животну средину, носиоце, начин, дина-
мику и средства за реализацију плана. 

Ближе се утврђују послови Министарства унутрашњих послова у области за-
штите од пожара. У складу с одредбом члана члан 14. став 2. тачка 39) Закона о од-
брани, прописано је да Министарство одбране обавља послове који се односе на уре-
ђивање, планирање, организовање, спровођење и контролу заштите од пожара и екс-
плозија у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са одредбама овог зако-
на, закона којим се уређује систем одбране Републике Србије и друга питања значај-
на за одбрану и актима за његово извршавање, па се стога чланом 18. Закона утвр-
ђују обавезе Министарства одбране. Дефинисане су обавезе аутономних покрајина и 
јединица локалне самоуправе (израда - доношење Плана заштите од пожара уз са-
гласност Министарства и прописују се елементи које тај план мора да садржи).  

Законом се даље предвиђа да се објекти, земљиште и делатности категоризу-
ју према угрожености од пожара у следеће категорије: с високим ризиком од избија-
ња пожара - прва категорија угрожености од пожара; с повећаним ризиком од изби-
јања пожара - друга категорија угрожености од пожара; с извесним ризиком од изби-
јања пожара - трећа категорија угрожености од пожара. У складу с овом категориза-
цијом утврђују се обавезе субјеката и то: субјекти у првој категорији обезбеђују тех-
нички опремљену и обучену ватрогасну јединицу с потребним бројем ватрогасаца; 
субјекти у другој категорији угрожености од пожара организују спровођење превен-
тивних мера заштите од пожара и стално дежурство с потребним бројем лица оспо-
собљених за спровођење заштите од пожара; субјекти у трећој категорију угрожено-
сти од пожара дужни су да запосле лице оспособљено за спровођење превентивних 
мера заштите од пожара. Субјекти сврстани у прву и другу категорију угрожености 
од пожара доносе план заштите од пожара. Предвиђена је обавеза појединих 
субјеката да донесу Правила заштите од пожара.  

У делу III. Закона који се односи на мере заштите од пожара предвиђа се да 
се просторним и урбанистичким планом, у области заштите од пожара, утврђују 
нарочито: изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који 
обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара; удаљеност између зона пред-
виђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и 
објекте специјалне намене; приступни путеви за ватрогасна возила до објеката; без-
бедоносни појасеви између објеката којима се спречава  ширење пожара. Затим се 
прописује да техничка документација за претходне радове, у смислу закона којим се 
уређује планирање и изградња, за грађење објеката утврђених овим законом мора да 
садржи услове заштите од пожара прописане проценом ризика од пожара, у складу с 
овим законом, прописима донесеним на основу закона и техничким прописима и 
стандардима на које се ти прописи позивају. Министарство даје сагласност на техни-
чку документацију и одобрава локације за објекте који служе за производњу у војне 
сврхе (наменску индустрију), објекте од посебног значаја за одбрану земље и објекте 
који се граде у близини објеката посебне намене које користи Министарство одбра-
не и Војска Србије, уз претходно прибављено мишљење Министарства одбране.  
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Обавезни елементи Главног пројекта заштите од пожара су: технички извеш-
тај, прорачунске основе, графичка документација и предмер и предрачун опреме и 
средстава за заштиту од пожара. Посебну новину представља увођење лиценце за из-
раду Главног пројекта заштите од пожара коју може добити лице које има: најмање 
високу стручну спрему техничког смера; најмање пет година радног искуства на по-
словима пројектовања мера заштите од пожара или њиховог надзора и положен стру-
чни испит из области заштите од пожара. Министар прописује ближе услове за до-
бијање овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара, као и програм и на-
чин полагања стручног испита а Министарство води евиденције о издатим лиценцама. 

Прописани су објекти за које Министарство даје сагласност за изградњу, 
адаптацију и реконструкцију (пословни, јавни, објекати  здравствених установа, 
објекати блоковског типа, високи објекати и надземне и подземне гараже; објеката и 
простора на којима се производе, прерађују и складиште запаљиве течности или 
запаљиви гасови, станица за снабдевање горивом моторних возила; индустријски и 
складишни објекати, електроенергетска постројења називног напона 35 кV и више и 
трафо-станице снаге преко 2000 kVA; тунели чија је дужина већа од 1000 m; 
нафтоводи и гасоводи; објеката за производњу  и складиштење експлозива, као и 
електрана са комбинованом производњом снаге 10 и више МW. И други). 
Сагласност  се даје за цео објекат, а када се објекат гради по деловима за део објекта, 
ако тај део представља економско-техничку целину и може се самостално 
користити, односно ако ће изградња целог објекта трајати дужи временски период.  

Закон прописује се да технолошки процеси у којима се користе или 
производе запаљиве течности и гасови или експлозивне материје могу се обављати 
само у објектима или деловима објекта који су одвојени од других производних и 
складишних објеката и простора ватроотпорним зидовима који онемогућавају 
ширење пожара и морају бити организовани на такав начин да, зависно од природе и 
услова рада, опасност од пожара буде отклоњена. 

Пројектовањем и извођењем посебних система и мера заштите од пожара у 
објектима у којима се производе, прерађују и ускладиштавају запаљиве течности и 
гасови, експлозивне и друге материје које могу довести до пожара и другим 
сложеним објектима, могу се бавити правна лица која су уписана у одговарајући 
регистар за послове пројектовања и извођења радова, која задовољавају посебне 
услове у погледу техничке опремљености и имају запослено лице са лиценцом за 
пројектовање посебних система заштите од пожара. Стручни испит полагаће се пред 
Комисијом чијег председника и чланове именују министар из реда стручњака за 
област заштите од пожара. 

Министар прописује ближе услове за добијање овлашћења за обављање 
послова, посебне услове техничке опремљености и услове за добијање лиценце за 
пројектовање посебних система заштите од пожара. Под пројектовањем и 
извођењем посебних система и мера заштите од пожара подразумевају се послови: 
израде пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система; 
израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система; 
израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и 
извођење ових система; израде анализа о зонама опасности и одређивање ових зона 
на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, 
пара запаљивих течности и експлозивнх прашина; пројектовања и извођења 
електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама 
(запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама); 
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пројектовања и извођења система за одвођење дима и топлоте. Oва новина у закону 
предвиђена је како би се увела стручност за лица која раде на овим пословима. 

Законом се даље прописују превентивне мере у објектима, и то: да сваки 
објекат високоградње, зависно од врсте и његове намене мора бити пројектован и 
изграђен тако да испуњава прописане услове за сигурну евакуацију људи и да се на 
излазима и излазним путевима уграђују само материјали одређених пожарних 
карактеристика; као и да на путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима 
објектима, који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и 
имовине угрожених пожаром, није дозвољено градити или постављати објекте и 
друге запреке. При пројектовању и изградњи високих стамбених објеката и јавних 
објеката (хотели, робне куће, биоскопи, позоришта, библиотеке, школе и високо-
школске установе, болнице, спортске, концертне дворане, стадиони и сл), као и у об-
јектима у којима се чувају уметничка дела обавезна је уградња уређаја који омогу-
ћавају благовремено откривање и јављање пожара. У објектима у којима се одвијају 
технолошки процеси у којима се производе, прерађују, користе и ускладиштавају 
запаљиве, експлозивне и друге опасне материје, поред уређаја за благовремено 
откривање и јављање пожара обавезна је и уградња  уређаја који омогућавају 
благовремено гашење пожара. Ови уређаји морају се одржавати у исправном стању, 
у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди 
њихово стално и несметано функционисање. За изведене стабилне инсталације 
намењене гашењу или дојави пожара, детекцији запаљивих гасова и пара као и за 
друге заштитне уређаје, опрему и инсталације које служе за спречавање настајања, 
ширења пожара и експлозија и њихово гашење извођач радова је дужан да прибави 
атест од овлашћеног правног лица о исправности тих уређаја, инсталација и опреме 
и записник о обављеном испитивању исправног функционисања тих инсталација и 
уређаја  и стави на увид комисији за технички пријем објеката. Исправност 
инсталација проверава се најмање једном годишње од стране овлашћеног правног 
лица, сходно техничким прописима, нормама и упутствима произвођача. О 
обављеним проверама води се евиденција у коју се уносе подаци када је провера 
извршена, подаци о правном лицу које је извршило проверу и стручни налаз. 
Запослени у овлашћеном правном лицу који обављају испитивања морају имати 
положен стручни испит. Министар прописује посебне техничке и друге услове које 
мора испуњавати овлашћено правно лице, као и програм и начин полагања испита. 

Законом се даље прописују превентивне мере које се спроводе у природи. 
При обављању послова у природи треба поштовати мере заштите од пожара којима 
се смањује могућност избијања пожара, нарочито приликом употребе отвореног 
пламена и других послова који могу изазвати пожар. Забрањује се употреба отворене 
ватре у шуми, осим на то предвиђеним местима. Поред тога, уводи се обавеза 
управљачу заштићеног подручја. Заштићена подручја сада обухватају више од 6% 
површине територије Републике Србије, при чему је стратешким документима 
планирано повећање те површине на 10-12% територије Републике. С обзиром на то 
да се претежно ради о подручјима природних шума, ливада и пашњака са 
разноврсним и значајним дивљим биљним и животињским светом или руралним 
подручјем са вегетацијом агроекосистема, за која због досадашњих искустава важи 
висок ризик од избијања пожара, као и да на тим подручјима постоје места и објекти 
за групне посете и масовна окупљања људи, прецизирају се обавезе управљача 
(институт установљен Законом о заштити природе) и других субјеката у отклањању 
опасности од избијања пожара. Запаљиви материјал не може се смештати на 
простору  који није удаљен најмање 6 метара од објекта или дела објекта, уколико 
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техничким прописима није другачије одређено. Лице које врши жетвене радове пре-
дузима посебне мере заштите стрних усева од пожара (организовање сталног дежур-
ства; осматрачке службе; службе везе и обавештавања; опремање механизације одго-
варајућом противпожарном опремом; контрола противпожарне опреме; контрола ис-
правности механизације; контрола  ускладиштавање усева). Забрањено је спаљивање 
остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и свако спаљивање 
биљних остатака. Посебну новину представља одредба да је лице које наведеним 
радњама проузрокује пожар, дужно да надокнади штету која због тога настане. 
Противпожарну стражу дужно је да организује лице које: претаче запаљиве течности 
или запаљиве гасове у количини изнад 5 m

3
; изводи радове заваривања, резања и 

лемљења, користи отворени пламен или алат који приликом коришћења варничи, у 
просторији која је није посебно прилагођена за обављање тог посла; организатор 
јавног скупа или приредбе на којој постоји опасност од избијања пожара или од 
избијања експлозије; локална заједница, власник, односно, корисник шуме или 
другог земљишта, кад је повећана опасност од пожара у природној околини. 

Законом су прописани посебни услови за обављање појединих послова 
заштите од пожара, као и основна и посебна обука запослених из области заштите од 
пожара.  

У делу IV. Закона који се односи на организацију ватрогаства уређује се ос-
нивање професионалних и добровољних ватрогасних јединица. Поред постојећих 
професионалних јединица предвиђа се и могућност да јединица локалне самоуправе, 
под одређеним условима може да оснује професионалну ватрогасну јединицу. Зако-
ном се предвиђа и доношење ближих прописа о полагању стручних испита, прописа 
о униформи, ознакама и заштитној опреми радника ватрогасноспасилачких јединца 
Министарства. У зависности од тога ко оснива ватрогасне јединице, разликује се и 
статус припадника ватрогасних јединица. На припаднике ватрогасно-спасилачких је-
диница Министарства примењују се специфичности прописане Законом о полицији, 
на припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства одбране примењују 
се специфичности прописане прописима о одбрани, а када су у питању ватрогасне 
јединице локалне самоуправе - прописи којима се уређују радни односи у локалној 
самоуправи. Радни односи у ватрогасним јединицама привредних друштава уређени 
су општим прописима о раду. Добровољне ватрогасне јединице могу се удруживати 
и оснивати ватрогасне савезе. Oснивањe и организовање добровољних ватрогасних 
јединица, ватрогасних друштава и савеза прописује Министар. 

Законом се даље уређује сарадња ватрогасних јединица, међусобно устрој-
ство, права руководиоца акције гашења пожара.  

Посебну новину у Закону представља могућност кажњавања лажне пријаве 
пожара и других техничко-технолошких несрећа. Трошкове изласка ватрогасно-
спасилачке по лажној пријави пожара, сноси лице које је лажно пријавило пожар. 
Како се Законом установљава дужност грађана да приступи гашењу пожара, то се 
одредбама закона утврђују и одређена права лицу која приликом пружања помоћи 
гашења пожара или у вршењу обуке гашења пожара буде повређено или оболи и по-
родица лица које изгуби живот  при гашењу пожара; лице које стави на располагање 
средства и опрему за гашење пожара по наређењу руководиоца акције гашења 
пожара има право на накнаду материјалне штете у складу с законом. 

У делу V. Закона који се односи на надзор прописано је да надзор над 
извршавањем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, врше 
инспектори Министарства. Даље, прописани су услови које ова лица морају да ис-
пуњавају, поред услова који су предвиђени Законом о државној управи, као и њихо-
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ва права, дужности и овлашћења приликом предузимања одговарајућих мера у 
случају да се субјекти који примењују закон понашају супротно његовим одредбама. 
Као посебна новина која је обухваћена Законом јесу и послови увиђајних радњи о 
насталим пожарима, експлозијама и техничко-технолошким несрећама, што тренут-
но важећим законом није дефинисано 

Казненим одредбама прописани су привредни преступи и прекршаји у 
распону предвиђеним одредбама којима су уређени прекршаји и привредни пре-
ступи. 

У поглављу Прелазне и завршне одредбе утврђена су прелазна решења која 
ће се примењивати док се не стекну услови за примену решења у целини, садржаних 
у овом закону.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА О  

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Предраг Марић1, Ђорђе Бабић2 Бојан Костић3, Иван Барас4,  Дијана Шабовић 5
 

1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Решења позитивних прописа из ове области како законских тако и одговара-
јућих подзаконских у Републици Србији нису адекватна да одговоре на постављене 
задатке нашег друштва и државе у условима повећаних ризика изазваних нару-
шеном равнотежом фактора који утичу на климатска дешавања, као и убрзаног 
техничко-технолошког развоја примереног тенденцијама у савременом свету. 

Разлози за напред наведену констатацију су најпре ти што су важеће норме 
које се налазе у Закону о заштити од пожара и у Закону о елементарним непогодама, 
а које претежно регулишу начин организовања система за заштиту и спасавање 
усвојене 1977. године са одређеним изменама које нису суштински изменили текст 
закона, и због тога повлаче многа питања у тумачењу и примени Закона с обзиром 
да је тешко утврдити на које се субјекте односе права и обавезе у закону предвиђене 
јер се ради о привредним субјектима који правно гледано не постоје због потпуно 
измењеног начина организације привредних друштава и промењеног доминантног 
облика својине привредних друштава и других правних лица. 

Осим у поменутом Закону област која се односи на заштиту од природних и 
других непогода налази се делом и у Закону о одбрани (начин организовања ЦЗ) и 
појединачно у другим законима. Такав начин нејединственог регулисања знатно 
отежава могућности деловања у ванредним ситуацијама јер је потребно удовољити 
процедурама различитих државних органа а тиме и угрожава благовременост реаго-
вања у ванредним ситуацијама што је недопустиво за тако осетљиву област. 

Даљи разлози који оправдавају законско регулисање овог питања у периоду 
транзиционих промена у друштву су свакако и хармонизација прописа са прописима 
земаља Европске уније. Правне норме међународног права као и национални пропи-
си појединих земаља чланица ЕУ свакако представљају највиши стандард у норми-
рању оних области које за предмет имају заштиту основних вредности као што су 
живот, интегритет, природна околина и својина, те би се усвајањем овог закона који 
је усклађен са наведеним правилима достигао највиши степен безбедности својих 
грађана у датим околностима. У закон су имплементиране смернице и сугестије Ме-
ђународне стратегије УH за смањење ризика од катастрофа (UNISDR), Програма 
Уједињених нација за развој (UNDP), USAID-овог Програма PPES (Спремност, 
планирање и економска сигурност). 

У вези са тим је и подршка међународној сарадњи у Закону која је неопход-
на у решавању изазова савременог друштва а која даје могућност закључивања 

                                                
1 МУП Србије, Помоћник министра – Начелник Сектора за ванредне ситуације 
2 МУП Србије, Заменик начелника Сектора за ванредне ситуације 
3 МУП Србије, Помоћник начелника Сектора за Ванредне ситуације 
4 МУП Србије, Помоћник начелника Сектора за Ванредне ситуације 
5 МУП Србије, дипломирани правник  
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међународних уговора, чланство у међународним организацијама, тражење и пру-
жање помоћи и олакшавања процедуре преласка државне границе у случају да је РС 
транзитна земља у пружању помоћи других држава. 

2. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ  
ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

У поглављу I. Основне одредбе, утврђен је делокруг стварне надлежности, 
начин на који се остварују основни задаци и функције система заштите и спасавања. 
Законом су дефинисани субјекти интегрисаног система заштите и спасавања са 
тачно дефинисаним надлежностима. Дефинисани су појмови и изрази чије значење 
није на обавезујући начин утврђено у неком другом пропису, а за потребе правилне 
примене и разумевања решења садржаних у овом закону неопходна је њихова 
прецизна дефиниција. Углавном се ради о изразима који су суштински везани баш за 
материју која је предмет закона. Дефиниције су усаглашене са дефиницијама које се 
користе у међународним прописима у области ванредних ситуација. 

У поглављима II, III и IV дефинисане су надлежности државних органа 
(Народне скупштине, Владе и министарстава), надлежности Аутономне покрајине и 
јединица локалне самоуправе, права и дужности привредних друштава и других пра-
вних лица. 

Народна скупштина као законодавно тело у оквиру своје надлежности усваја 
законе и опште акте. У њеној је надлежности и усвајање Стратегије заштите и спа-
савања и Дугорочног плана развоја система заштите и спасавања РС, аката чије је 
доношење овим законом прописано. 

Влада РС осим редовних овлашћења предлагања на усвајање закона и дру-
гих општих аката из ове области Народној Скупштини, има друге надлежности 
својствене овој проблематици; Влада непосредно усваја Процену угрожености и 
именује Републички штаб за ванредне ситуације, доноси План заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама, наређује општу мобилизацију и доноси одлуку о пру-
жању, тражењу и прихватању међународне помоћи. 

Посебна овлашћења у ванредним ситуацијама има Министарство унутраш-
њих послова РС као државни орган који је највећим делом надлежан за организова-
ње система заштите и спасавања, кроз права и обавезе предвиђене овим законом. 
Делокруг МУП у овој области обухвата између осталог обавезу израде нацрта на-
ционална стратегија за смањење ризика, заштиту и спасавање, нацрта Дугорочног 
плана развоја система заштите и спасавања, Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, надлежност свеобухватног организовања припреме, обуке и надзора 
над спровођењем мера и активности од значаја за заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама. 

Министарство одбране има одређене дужности у случају да снаге у чијој је 
надлежности заштита и спасавања нису довољне за реаговање у датим околностима. 

У поглављу V. су дефинисана права и дужности грађана у ванредним си-
туацијама. 

У поглављу VI. Су дефинисане ванредне ситуације, ко и на који начин 
проглашава ванредну ситуацију, за које је територије могуће прогласити и како се у 
тим околностима руководи и координира системом заштите и спасавања. Дефини-
сана је улога и послови Штабова за ванредне ситуације. У случајевима настале 
штете услед елементарних или техничко- технолошких несрећа предвиђају се 
могућности учешћа РС у санирању штете настале на територији јединица локалне 
самоуправе. 
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Део система заштите и спасавања сходно законским одредбама предложеног 
закона је и Цивилна заштита која се организује како у мирнодопским тако и у ус-
ловима ратног стања а у складу са Допунским протоколом Женевских конвенција. У 
поглављу VII. Дефинисана је цивилна заштита као део система заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама прецизиране су одредбе о елементима, задацима , мерама и 
активностима цивилне заштите. Посебно је значајно формирање Службу осматрања, 
обавештавања и узбуњивања коју чине Републички и оперативни центри 112, 
осматрачке станице и систем јавног узбуњивања. 

У поглављу VIII.дефинисано је Планирање и програмирање система заштите 
и спасавања, које се реализује доношењем дугорочног плана развоја система за-
штите и спасавања, за период од десет и више година; средњорочног плана развоја 
система заштите и спасавања, за период од пет година и краткорочног плана развоја 
система заштите и спасавања, за период од једне године. У поглављу IX. Дефиниса-
но је финансирање система заштите и спасавања. 

Систем заштите и спасавања финансира се из: буџета Републике Србије, бу-
џета јединица територијалне аутономије и буџета јединица локалне самоуправе; фо-
нда за ванредне ситуације; наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 
овим законом, Законом о заштити од пожара, Законом о промету експлозивних мате-
рија, Законом о превозу опасних материја и Законом о експлозивним материјама, за-
паљивим течностима и гасовима; наплаћених новчаних накнада на акте издате ко-
рисницима у складу са законима и других прихода у складу са законом и другим 
прописима. 

Неопходност међудржавне сарадње у области заштите у ванредним ситуаци-
јама потврђена је и овим законом у XII поглављу. Дефинисани су различити облици 
повезивања држава у циљу унапређења свих сегмената система заштите кроз разме-
ну информација, заједничког учествовања у обуци и пружањем помоћи погођеним 
подручјима. 

Надлежност у вршењу надзора над применом овог закона поверена је Мини-
старству који се одвија путем општег овлашћења Министарства и посебних овлаш-
ћења инспектора који врше инспекцијски надзор(поглавље XIII). 

Казненим одредбама прописани су привредни преступи и прекршаји у рас-
пону предвиђеним одредбама којима су уређени прекршаји и привредни преступи. 

У поглављу Прелазне и завршне одредбе утврђена су прелазна решења која 
ће се примењивати док се не стекну услови за примену решења у целини, садржаних 
у овом закону. 

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИРАЊA СИСТЕМА  
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

Предлогом Закона о ванредним ситуацијама и цивилној заштити дефинисан 
је систем за заштиту и спасавање Републике Србије као организован начин одговора 
у ванредним ситуацијама као и ток припремних радњи у случају опасности од 
наступања ванредне ситуације. 

Функционисање Система обезбеђује се координисаним начином управљања 
снагама за заштиту и спасавање, које су оперативни део овог Система, и чини их 
широк круг субјеката, како професионалне организације и добровољна удружења 
тако и грађани који учествују у активностима заштите и спасавања. Потреба за 
формирањем оваквог Система већ је у протеклом периоду препозната у економски 
развијеним државама, као последица повећаног ризика у периоду убрзаног развоја 
индустријске производње и климатских промена. 
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Као резултат дошло је до развијања међудржавне сарадње у овој области и 
обавезивања држава међународним споразумима за установљавањем система у 
складу са европским стандардима у чему је Република Србија активан учесник. 

Усвајањем Националне стратегије заштите грађана у ванредним ситуацијама 
стекли су се услови за ефикасно управљање и деловање у ситуацијама у којима се 
примењује Закон. Стручна оспособљеност и материјално - техничка опремљеност 
свих субјеката изискује наменска издвајања финансијских средстава, њихову пла-
нску расподелу и коришћење. 

Анализирајући податке о најбројнијим догађајима из домена заштите и 
спасавање за 2008 и 2009 годину утврђено је да је 2008 године било 30.725 разли-
читих интервенција од чега 24.450 пожара на укупној површини од 17.684.141,36 м

2
 

при чему је смртно настрадало 416 особа а повређено 1131 особа, а да је вредност 
спашене имовине 80.889.556.000,00 динара. Подаци за 2009 годину говоре да је до 
30.09. било 26.210 интервенција од чега 20.118 на укупној површини 278.968.273 м

2
, 

настрадало је 348 и повређено 943 особе, те вредност спашене имовине износи 
74.544.147.000,00 динара. 

Према подацима Народне банке Србије, осигуравајућа друштва су у 2008. 
години исплатила на име накнаде штете настале пожарима и другим опасностима, 
износ од 1.195.108.000,00 динара. Истичемо да се ради о осигурању које је 
дефинисано као добровољно и да је стварна штета вишеструко већа, о чему не 
постоје ажурирани подаци. 

Истовремено у саобраћајним несрећама на путевима у Републици Србији 
годишње живот изгуби преко 800 особа а брза интервенција спасилачких екипа је од 
пресудног утицаја на смањивање броја настрадалих. 

Како је горе наведено само сегмент насталих последица од појединих 
ванредних догађаја а штете њима настале су најчешће материјално непроцењиве а 
узрочно последично су везане за брзину реаговања спасилачких тимова и нивоа 
опремљености, наметнута је потреба другачијег система обезбеђивања средстава за 
заштиту и спасавање. 

Предлогом закона је прописано да се Систем финансира из буџетских сред-
става Републике Србије и јединица локалне самоуправе и додатних средстава из 
Буџетског фонда за ванредне ситуације. 

Предлогом закона предвиђено је да средства из буџета остварена наплатом 
казни за прекршаје предвиђене овим и другим законима из ове области (Закон о 
заштити од пожара, Закон о превозу опасних материја, Закон о експлозивним 
материјама, запаљивим течностима и гасовима и сл.) као и наплаћених новчаних 
накнада за акта издата у складу са наведеним законима, буду усмерена за планско 
опремање ватрогасно спасилачких јединица и унапређење мера заштите и спасавања 
у циљу унификације опремања снага заштите и спасавања за реаговање на 
целокупној територији Републике Србије. 

Приходи Фонда остварују се из: 
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину; 
2) наменских прихода буџета, који су дефинисани као наменски приходи 

Фонда, а нарочито: 
(1) средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих друштава у ви-

сини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности; 
(2) средстава правних лица која за осигурање од пожара своје имовине 

оснивају властите осигуравајуће фондове у висини од 3% од премије 
осигурања од пожара; 
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(3) средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих друштава у ви-
сини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних 
материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају; 

(4) средстава наплаћених од привредних субјеката на годишњем нивоу, који 
се баве производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и про-
дајом запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, по основу 
укупних инсталационих капацитета ускладиштења и главне мерне регу-
лационе станице на магистралном гасоводу, и то: 
- -0,5% вредности малопродајне цене по 1 л врсте запаљиве течности и 

гаса који се складишти; 
- -0,5% вредности малопродајне цене по 1 кг експлозивне материје 

која се складишти; 
(5) средстава остварених на основу издвајања надлежног органа за послове 

цивилног ваздухопловства, намењених за потребе службе за трагање и 
спасавање у случају удеса ваздухоплова; 

(6) средстава остварених по основу 1% прихода од продаје улазница за 
спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих 
послова;  

(7) наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене овим законом и за-
конима који уређују области заштите од пожара, експлозивних и опас-
них материја;  

3) прилога, донација, поклона и помоћи; 
4) других извора у складу с законом и другим прописима. 
Служба 112 из члана 103. ће се финансирати из прихода обезбеђених у стави 

1. тачки 1) овог члана. 
Наведени привредни субјекти чија се средства наменски опредељују за фонд 

су најчешћи актери у ванредном догађају, било да га узрокују, у њему непосредно у-
чествују или отклањају настале последице. Савремен, функционалан, одговарајуће 
опремљен систем, директно ће резултирати повећањем сигурности имовине, смање-
њем суме исплаћене надокнаде штете од стране осигуравајућих друштава, и подиза-
њем нивоа свести друштва о потреби превентивног деловања. Даље, привредни суб-
јекти који управљају отвореним површинама (шуме, национални паркови...), непо-
средно изложеним климатским утицајима, препознати су као носиоци активности 
заштите јавних добара. Поред тога, привредни субјекти чија делатност представља 
повећани ризик од настанка техничко-технолошког удеса (подтачка 6) потенцијални 
су учесници у ванредним догађајима великих размера, те су сразмерно инсталацио-
ним капацитетима укључени у обезбеђивање додатних прихода Фонда. 

Надлежни орган за послове цивилног ваздухопловства остварује приходе 
наменски опредељене за службу за трагање и спасавање, који су усмерени у Фонд за 
ванредне ситуације ради њеног финансирања, сходно члану 1. Предлога Закона. 

Републички центар „112" је у обавези да свим лицима, која се налазе на те-
риторији Републике Србије, омогући да у хитној или ванредној ситуацији 
бесплатним позивом на број 112 добију адекватну помоћ стручних служби, на начин 
и у временском року предвиђеним Директивама Европске уније (91/396/ЕЕС; 
2002/22/ЕС). Неопходна финансијска средства, предвиђена у фонду, користиће се за 
потребе одржавања и унапређења рада оперативног центра и бољу координацију 
свих ангажованих служби. 
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СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

СТАНОВНИШТВА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Бранко М. Бабић1 

babic_sombor@yahoo.com 

РЕЗИМЕ 
Рад обрађује тренутно стање и ниво оспособљености и припремљености цивилне 

заштите у Републици Србији, као целовитог система организовања, припремања и учешћа 

становништва у ванредним ситуацијама, тј. као организованог одговора државе на опасности 

које угрожавају становништво, материјална и културна добра и животну средину. Истакнути 

су основни проблеми који оптерећују функционисање и ефикасно деловање цивилне заштите 

као последица донетих законска решења. Други део рада обрађује место и улогу цивилне 

одбране у структури система одбране Републике Србије, са посебним освртом на место и 

улогу цивилне заштите у ванредним ситуацијама. Циљ рада је и указати на чињеницу да се 
држава брани јединственим деловањем људских, материјалних и просторних потенцијала 

који морају бити организовани и увезани у јединствен систем са јасно дефинисаним 

надлежностима, циљевима, задацима и снагама.  

Кључне речи: цивилна заштита, изазови, ризици и претње безбедности, ванредна 

ситуација, организоване снаге. 

THE CONDITION AND THE PERSPECTIVES OF THE 

POPULATION’S SECURITY IN EMERGENCY SITUATIONS 

ABSTRACT  
This work processes the current condition and level of qualification and preparation of civil 

defence in the Republic of Serbia, as a compact system of ogranization, preparation and involvment 

of population in emergency situations, and as the state's organized response towards the dangers that 

threaten the population, the material and cultural goods and natural environment. What is in the 

focus are the major problems that affect the functioning and effective work of the civil protection as 

a consequence of acquired solutions under the law. The second part of the work is concerned with 

the position and the role of civil defence in the structure of the system of defence in the Republic of 

Serbia, with a special overview of the place and the role of civil protection in emergency situations. 
The aim of the work is also to point out to the fact that the state is protected by a unique reaction of 

the human, material and teritorial potentials that must all be organized and connected in a unique 

system with clearly defined jurisdictions, goals, tasks and forces. 

Key words: civil defence, challenges, risks and threats to security, emergency situation, 

organized forces. 

1. УВОД 

Заузети свакидашњицом, не мислимо на то колико смо незаштићени од 

беса природе и катастрофа изазваних властитим немаром или још и горе наме-

                                                
1 Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Команда Војног округа Нови Сад, 
Футошка 26, 21000 Нови Сад 
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ром. Тек нас несреће наведу на питање како се заштитити од небројених опасно-
сти. Систем ЦЗ један је од могућих одговора. 

Недавни цунами катастрофално нас је подсетио на крхкост људске егзис-
тенције и уображеност човека који себе сматра господаром биосфере. Тај самозвани 
господар, наиме, није предвидео страховиту опасност од морског таласа, који је иза 
себе оставио 200.000 мртвих људских тела, огромне површине девастираног земљи-
шта и разорио материјална и културна добра непроцењиве вредности. 

Иако нашем подручју не прети цунами, не значи да се не може наћи на путу 
неке друге катастрофе: природне, као што су земљотреси, поплаве, пожари, олује; 
техничко технолошке хаварије; намерно и ненамерно изваних великих угрожавања 
(пожари, саобраћајни удеси, диверзије, терористичке акције) или ратних опасности.  

Имали смо прилику да окусимо разне врсте недаћа. И сећамо се њихове гор-
чине. Грувале су по нама бомбе, плавиле реке, пустошила нас клизишта, експлоди-
рала складишта... Да зло буде веће, свака невоља остављала је опасне трагове. Сна-
лазили смо се како смо знали и умели, али видљиво је било да нам недостаје целовит 
систем заштите становништва и материјалних добара. Зло увек вреба неспремне и 
неодлучне, па наплаћује рачуне са великим каматама. Опоравак од губитака дуго 
траје, а много боли.  

У настојању да се одбрани и заштити од различитих опасности са катастро-
фалним последицама, свако се друштво организује према свом карактеру и интересу. 
Готово да нема земље на свету која нема цивилну заштиту (у даљем тексту: ЦЗ) или 
бар неке од њених организованих облика. Што је држава развијенија и сређенија, 
тиме је ЦЗ на вишем нивоу. 

Свака земља, па и наша, се брани целином својих људских, материјалних и 
просторних потенцијала, који треба да буду организовани и да функционишу као 
јединствен систем. Према међународним стандардима, ЦЗ представља организован 
одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална и културна 
добра и животну средину, тј. представља целовит систем и најшири облик 
организовања, припремања и учешћа цивилног становништва у хуманитарним 
активностима и задацима заштите и спасавања у случају елементарних непогода, 
техничко-технолошких и других несрећа и опасности првенствено у миру па у рату. 

2. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЦЗ је, пре свега, јединствена, централизована и приоритетна државна функ-
ција, непреносива и неотуђива од извршне власти. Република Србија је до 1993. 
имала добро организовану ЦЗ, респектабилну у европским размерама и у знатној 
мери усаглашену са објективним потребама, могућностима и капацитетима државе. 
Процес развоја и доградње ЦЗ заустављен је и прекинут доношењем Савезног зако-
на о одбрани (1993). Престанком постојања Министарства одбране Републике Срби-
је послови ЦЗ и професионално језгро Републичког штаба ЦЗ, као оперативно-
стручног органа Владе Републике Србије, као и комплетан професионални кадар ЦЗ 
по дубини Републике (професионално језгро градских, окружних и општинских 
штабова ЦЗ) по аутоматизму су пренесени у Савезно министарство за одбрану. 

Садашњи ниво организованости и оспособљености ЦЗ у Републици Србији 
знатно заостаје за процењеним потребама и објективним могућностима којима држа-
ва располаже и не обезбеђује ни основни ниво заштите грађана у случају елементар-
них непогода, техничко-технолошких несрећа и других опасно2сти у миру и рату. 
То значи да не постоји конкретан државни одговор на све изазове, претње и ризике 
безбедности, да нема целовитог система ЦЗ какав предвиђају међународни уговори 
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који су у складу са Женевком конвенцијом и допунским протоколима. То је резултат 
дугог лутања са којим смо се као друштво суочили. У ковитлацима разних догађаја и 
догађања, у потпуности смо запустили пажљиво развијани систем, а брзоплетим до-
ношењем Закона о одбрани, који је требало да прецизно дефинише место, улогу и за-
датке ЦЗ, довели смо ту област у функционалну агонију, нормативну парализу и 
проблеме. Треба бити реалан и констатовати да је постојећи модел нерационалан и 
нефункционалан.  

Проблеми који оптерећују функционисање и ефикасно деловање ЦЗ у Ре-
публици Србији и негативно утичу на стање безбедности грађана, могу се поделити 
на проблеме нормативно-правне природе и функционалне проблеме. 

Нормативно-правни проблеми онемогућавају ефикасно деловање укупног 
система, као и јединствено функционисање свих субјеката, од грађана до институ-
ција Владе Републике Србије. Постојећи законски и подзаконски акти садржавали су 
стручна и практично неутемељена решења, чиме су паралисани систем заштите и 
спасавања. Посебно треба истаћи следеће проблеме:  

а) није дефинисан систем заштите и спасавања;  
б) нису утврђени конститутивни елементи ЦЗ;  
в) недоречена је организација и начин спровођења личне и узајамне заштите, 

односно самопомоћи и узајамне помоћи;  
г) организационо су и функционално раздвојени ЦЗ и Служба осматрања и 

обавештавања;  
д) нису утврђене обавезе организовања, припремања и спровођења превен-

тивних и оперативних мера заштите и спасавања;  
ђ) потпуно је изостављено руковођење у ЦЗ;  
е) није дефинисана улога ЦЗ у заштити од елементарних непогода (у Р С 

„Закон о заштити од елементарних непогода" из 1977. године је био на снази до 
краја 2009. године).  

Функционални проблеми указују да је систем ЦЗ, у протеклих 20 година, 
на непромишљен начин запостављен и ''демонтиран'', посебно у делу опремања је-

диница, кадровском и организационом оспособљавању уз истовремено игнорисање 

вишегодишњих практичних искустава и достигнутог степена организованости и 
припремљености. Распад СФРЈ и ратови на просторима раније државе утицали су и 

онемогућили да се систем ЦЗ развија и обликује на потребан начин, у складу са ре-

алним могућностима земље.  
Од проблеме који су онемогућили развој система ЦЗ треба истаћи:  

а) онемогућено је функционисање ЦЗ у мирнодопском ангажовању у зашти-

ти и спасавању становништва, материјалних добара и животне средине;  

б) потпуно је изостао плански рад на организовању и припремању цивилног 
становништва за предузимање мера, радњи и поступака личне и узајамне заштите, 

по местима рада и местима становања;  

в) запостављене су припреме за спровођење мера заштите и спасавања, а 
посебно склањања становништва, евакуације, асанације, збрињавања угрожених и 

настрадалих и др;  

г) одвајањем ЦЗ од Владе Републике Србије, Министарство одбране није 

било у стању да компензује изгубљену спону са локалном самоуправом где се ЦЗ 
функционално спроводи и практично остварује, а нарочито након доношења репуб-

личког Закона о локалној самоуправи, где се заштита становништва и материјалних 

добара у миру дефинише као изворна надлежност органа локалне самоуправе;  
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д) кидањем веза са локалном самоуправом онемогућено је адекватно управ-
љање ризиком и одговорима на удесе у конкретним срединама;  

ђ) онемогућено је успостављање функционалних веза са осталим подсис-
темима заштите и спасавања и њихово повезивање у јединствен систем ослобођен 
непотребног, скупог и неефикасног паралелизма и преклапања у организовању, 
планирању и деловању постојећих организација и служби;  

е) напуштен је ефикаснији, економичнији и еластичнији систем заштите и 
спасавања који се ослањао на постојеће професионалне организације и службе опре-
мљене и оспособљене за заштиту и спасавање;  

ж) гашење добровољних ватрогасних друштава као базе целокупне заш-
титно-спасилачке делатности;  

з) не повезаност ЦЗ са облашћу заштите животне средине;  
и) смањен је државни утицај на пословну политику Јавног предузећа за 

склоништа;  
ј) долази до потпуног прекида у обучавању, опремању и оспособљавању 

структура ЦЗ; к) нисмо чланови ICDO (Међународне организације ЦЗ) и тд. 
Осима наведених проблема, треба истаћи и проблем са неадекватном попу-

ном јединица и неодговарајућом стручном оспособљености припацника ЦЗ. Састави 
ЦЗ су некоректно попуњени, јер се кадар за поједине дужности бира на основу вој-
ноевиденционе специјалности стечене током служења војног рока, а не на основу 
стручности стечене у цивилству, односно искуства у радном односу. С обзиром на 
то да обвезници после служења војног рока у већини случајева обављају потпуно 
различите послове од оних за које су се оспособили у Војсци, а да при томе нису 
обнављали стечена војничка знања, њихова стручност није гаранција за успех на 
задацима у јединицама ЦЗ. Последица недовољне обучености су очигледне, јер у по-
следњих петнаестак година, због познатих тешкоћа у којима се нашло наше дру-
штво, обука није организована па се ни један састав ЦЗ није увежбао нити оспособио 
за извршавање наменских задатака.  

Потребно је још нагласити да у условима брзе приватизације, фирме махом 
не преузимају обавезе ЦЗ својих претходника, јер их на то закон не обавезује. Тај 

проблем познат је и Агенцији за приватизацију Републике Србије.  
Тренутно се ЦЗ у Републици Србији налази у саставу Министарства одбра-

не, у Управи за ванредне ситуације
1
. Управа је намењена за спровођење одбрамбе-

них припрема својих органа и јединица ради континуитета и функционисања држав-
них органа Републике Србије, предузећа и других правних лица у случају ванредног 
стања, непосредне ратне опасности и ратног стања и за заштиту људи, материјалних 
и других добара од ратних и других разарања. Основне функције и задаци Управе за 
ванредне ситуације укључују, поред осталог:  

а) организовање и извршење заштите и спасавања цивилног становништва, 
материјалних добара од ратних разарања, природних катастрофа и других техничких 

акцидената у миру и рату и  

б) усклађивање организације веза у Републици Србији за потребе државних 
органа, других субјеката одбране и припремање општег режима употребе веза у 

случају ратног стања, непосредне ратне опасности и ванредног стања.  

                                                
1 Управа на терену има једно покрајинско одељење, четири градска и 21 окружно одељење у свим окру-

зима у Србији. У свакој општини Управа има организационе јединице које се, зависно од величине опш-
тине, броја запослених и обима послова крећу од реферата до одсека. У структури Управе фун-
кционишу и центри за обавештавање. Они су информативна окосница система за ванредне ситуације 
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Ове бројне, разноврсне и сложене задатке Управа остварује:  
а) реализацијом одбрамбених припрема за 1200 органа и јединица које обра-

зује (цивилна одбрана, цивилна заштита, веза и служба осматрања и обавештавања) и  
б) руковођењем одбрамбених припрема 49 државних органа, министарстава, 

посебних републичких органа и организација и правосудних органа на нивоу 
Републике Србије; 17 великих техничких система од интереса за одбрану земље; 205 
предузећа и других правних лица која производе предмете и пружају услуге од 
посебног значаја за одбрану земље; 1.400 предузећа са посебним задацима; 187 пре-
дузећа од посебног значаја за одбрану Републике Србије; 4.000 предузећа и других 
правних лица за задовољавање потреба грађана. 

3. ПЕРСПЕКТИВЕ БЕЗБЕДНОСТИ СТАНОВНИШТВА  
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  

Наш модел ЦЗ нити је функционалан, нити рационалан. То је истина са 
којом смо суочени и неопростиво је окретати главу од чињеничног стања. ЦЗ се на-
лази под окриљем Министарства одбране, противпожарна полиција као окосница 
интервентних снага је у саставу Министарства унутрашњих послова, док су екипе за 
реаговање на хемијске акциденте у саставу Министарства за заштиту животне 
средине. Јавно предузеће за склоништа, некад формирано да буде логистика систему 
заштите и спасавања, сада је изван те структуре. Томе треба додати да је одвојена и 
служба осматрања и обавештавања. Затим, не постоје плански документи за спре-
чавање непожељних последица у органима државне управе, нити правилна сарадња 
са локалном самоуправом и осталим елементима заштите и спасавања. 

ЦЗ у Републици Србији посебно је актуелизована након низа ванредних си-
туација које су угрозиле животе и здравље становништва током 2004. 2005. и 2006. г. 
(бујичне поплаве, поплаве у равничарским пределима, земљотреси, клизишта, епи-
демије, недостатак пијаће воде и тд.) и уједно „подсетиле" јавност на улогу и значај 
ЦЗ. Немили догађаји су коначно свима у Републици Србији показали да једино ЦЗ 
може дати ефикасан одговор на све природне катастрофе и несреће техничко-тех-
нолошког карактера и да је очување здравља и живота грађана, материјалних добара 
и животне средине основни задатак организоване и ефикасне ЦЗ.  

Основу и гаранције да Република Србија има одговор на несреће и ката-
строфе и да би последице ванредних ситуација биле минималне, чине добро обучени 

припадници ЦЗ (професионални кадар и резервни састав), опремљене јединице са-

временим средствима и опремом, обавезујућа законска регулатива, поштовање међу-
народних стандарда, непроценљиво вредан капитал у знању, стручној оспособ-

љеност и драгоценом искуству људи професианално везаних за послове заштите и 

спасавања (посебно у заводима, институтима и другим службама).  
Суочени са нефункционалношћу и нерационалношћу садашњег модела ЦЗ, 

почела се спроводити реформа надлежних иституција у држави
1
, која ће обезбедити 

услове за достизање потребног нивоа ефикасности у ванредним ситуацијама, 

односно у обезбеђивању континуираног функционисања државних органа, привреде 
и јавних служби у одговору на невојне изазове, ризике и претње, као и у заштити и 

спасавању цивилног становништва, материјалних добара и животне средине у ван-

редним ситуацијама.  

                                                
1
 Први корак учињен је доношењем Закона о ванредним ситуацијама, ''Службени гласник Републике Србије'', 

број 111 од 29.децембра 2009. године 
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Новоформирани систем биће прилагођен стварним потребама и моћи ће, 
напокон, да одговори свим изазовима и ризицима са којима може бити суочено 
становништво, извршиће се концентрација сродних послова и служби, прецизирати 
надлежности и специјализација, економично и рационално ће се користити постоје-
ћи расположиви ресурси. Систем ће бити рационалан, децентрализован и сврсис-
ходан. Пројектоваће се прилагодљив систем који ће одговарати стварним потребама 
и могућностима Републике, будући да су опасности с којима се суочава равна Вој-
водина другачије од оних које прете планинском делу центра Србије.  

Постојећа инфраструктура, добро опремљене стручне службе, кадрови, Вој-
ска Србије, Црвени крст Србије, подршка РС и локалне самоуправе, уз минимална 
материјална улагања, гарант су да ће цивилна одбрана и ЦЗ у систему одбране РС 
имати велики значај у миру, ванредним ситуацијама, природним и техничко-техно-
лошким катастрофама и отклањању последица тих катастрофа. Не треба заборавити 
ни чињеницу да је успостављање међународне сарадње на регионалном нивоу у об-
ластима заштите и спасавања становништва, материјалних добара и животне среди-
не, један од путева који воде ка интеграцијама на регионалном и Европском нивоу. 

Коренита реформа је питање опстанка ЦЗ, јер време пролази и изгубљено је 
за свагда, учињена штета се не може поправити, заостајемо а свет не пристаје да нас 
чека. Да не бисмо и даље били жртве таквог стања, мора доћи до децентрализације 
постојећег система, професионализације, модернизације и деполитизације послова 
заштите и спасавања као највишег државног и јавног интереса.  

Током 2010. године извршиће се формирање и модернизација јединица и 
њихово обучавање и законско регулисање свих аспеката њеног рада. Професионал-
но, стручно језгро за рад чини образован кадар, способан да процени угроженост 
становништва, материјалних и културних добара и животне околине од свих ратних 
и мирнодопских опасноети; да планира мере њихове заштите и спасавања; 
организује друштво за њихову ефикасну одбрану; руководи системом цивилне 
одбране и контролише његове припреме; користи све раслоложиве ресурсе, снаге и 
средства за заштиту, отклањање и ублажавање штетних последица несрећа, те да 
организује обуку становништва за самоодбрану и самозаштиту. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Начин на који смо до деведесетих година осмишљавали ЦЗ био је успешан и 
напредан у југоисточном делу Европе. Многе земље су га преузеле и уградиле у 
своје нормативне документе. С намером да прекинемо све што нас везује за тај 
период, ми смо га брзоплето одбацили. Једина мањкавост тог система, са наше 
садашње позиције, била је његова идеолошка обојеност. Сада смо принуђени да 
купујемо сопствена решења.  

Постојећи систем, организација и функционисање ЦЗ у Републици Србији 
није адекватан потребама и могућностима у спровођењу мера заштите и спасавања 
грађана, материјалних средстава и животне средине. Садашњи степен опремљености 
и обучености за заштиту и спасавање не обезбеђује плански и организован одговор 
на ризике, претње и удесе који угрожавају или могу да угрозе становништво и 
материјална добра. Суочени смо са објективном нефункционалношћу и нера-
ционалношћу садашњег функционалног, организационог и управног модела ЦЗ. 
Систем је распарчан јер је ЦЗ у Министарство одбране, противпожарна полиција у 
Министарство унутрашњих послова, екипе за реаговање на хемијске акциденте у 
саставу Министарства за заштиту животне средине док је Јавно предузеће ''Скло-
ништа'' изван структуре и нема никакве материјалне помоћи. 
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Систем заштите и спасавања чине потенцијали једне земље, који у миру 
отклањају опасности, претње и ризике по живот становника, њихово здравље и без-
бедност уопште. Оспособљавање грађана и државних институција да се у ванредним 
ситуацијама спремно и зналачки узајамно помогну, то јест заштите, јесу основни 
послови ЦЗ. Такође, у њих спадају осматрање и процена евентуалних ризика, узбу-
њивање и склањање становништва, али и збрињавање повређених, угрожених или 
настрадалих, као и асанација терена. Поменуте задатке извршавају надлежне др-
жавне структуре, тачније субјекти или органи ЦЗ, те јединице и снаге стручних 
служби, радне организације и предузећа чија је основна или допунска делатност 
заштита и спасавање, али и сваки грађанин сходно својим могућностима. 

Постављање управних функција система заштите и спасавања Републике 
Србије у оквиру Министарства одбране Србије, које се првенствено бави одбраном 
земље, није било добро решење. Заштита и спасавање становника и материјалних 
добара у миру нису његови главни задаци. Реално, Република Србија у овом тре-
нутку не може у потпуности успешно помоћи грађанима у различитим опасностима 
и ситуацијама које им угрожавају живот, нити заштитити њихову имовину. 

То је првенствено последица непримерених, застарелих и лоших законских 
решења, која се баве том проблематиком. Затим, нису обједињени ни сви субјекти и 
послови заштите и спасавања у саставу одређеног државног тела. Одвојена је и слу-
жба осматрања и обавештавања. Не постоје плански документи за спречавање непо-
жељних последица опасности у органима државне управе, нити правилна сарадње са 
локалном самоуправом и осталим елементима заштите и спасавања, који прате 
територијалну поделу Републике Србије. Наравно, недовољна су и финансијска сре-
дства која се издвајају за опремање, обучавање и свакодневно деловање ЦЗ. 

Да би систем заштите и спасавања био квалитетан мора се опремити 
савременим техничким средствима, а јединице оспособити да у кризним околно-
стима делују јединствено, на прописан начин, пружањем помоћи грађанима. Он се 
зато мора осмислити на научним основама, како би се ризици ваљано одмеравали, а 
учесници система заштите правилно оспособљавали. Такав начин примењују све 
земље Европске уније. Међутим, новчана средства која се код нас издвајају из 
буџета за те сврхе не задовољавају потребе, иако је очигледно да су последице криза 
несразмерне у поређењу са улагањима у њихову превенцију. 

Иако је систем заштите и спасавања у Републици Србији тренутно у 
раскораку – између потреба и стварних могућности, како материјалних тако и нор-
мативних, у својеврсном јазу без правих решења, током протеклог петогодишњег 
периода његови састави су, ипак, отклањали последице поплава и сличних елемен-
тарних непогода. Разминирали су и знатан број неексплодираних убојних сред-
става.На том подручју спречене су озбиљније повреде становника, заразне болести и 
епидемије већих размера. 

Предложени модел реформе система ЦЗ заснован је на искуствима наших 
суседа, јер су и опасности, ризици и претње са којима се суочавамо слични. Јако 
добра сарадња је са Мађарском, посебно приликом асанације терена у Јаши Томићу 
и када се догодила саобраћајна несрећа на Тиси, а и са Румунијом на заједничким 
стручним скуповима и семинарима.  

Тероризам, природне несреће и несреће техничко-технолошког карактера 
намећу потребу да се у Републици Србији формира орган за ванредне ситуације који 
би обухватио припаднике Управе за ванредне ситуације, припаднике противпожарне 
полиције, припаднике Управе за заштиту животне средине, Јавно предузеће „Скло-
ништа", као и делове Војске Србије (јединице АБХО, инжињеријске јединице,...) 
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Заједно са постојећим институцијама државе, деловали би и јединствено се опре-
мали и обучавали чланови, клубови и удружења (радиоаматери, извиђачи, покрети 
горана, ронилачки клубови и клубови за спортове на води, алпинисти, спелеолози, 
клубови за екстремне спортове, горске службе спасавања...) и на тај начин ојачали 
јединице и штабове ЦЗ што би представљало гаранцију да ће Република Србија 
имати одговор на ванредне ситуације и правовремено заштитити грађане. 

Постојећи организациони оквир за обављање послова заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама Републике Србије који би требало да обухвата мрежу 
органа, тела и јединица, заједно са унапред предвиђеним и организованим системом 
мера заштите и спасавања, регулисан великим бројем прописа у којима су често 
предвиђена веома противуречна решења, за чије је спровођење у пракси надлежан 
велики број различитих државних органа. Иако се обављањем појединих послова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама тренутно баве Министарство 
одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство за науку и заштиту 
животне околине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, није 
донет ни један правни акт о усклађивању њиховог рада и њиховом заједничком 
деловању. Услед тога долази до нерационалног трошења средстава и дуплирања 
административних, стручних и оперативних капацитета.  

Конкретна организација и функционисање цивилног планирања за ванредне 
ситуације у Републици Србији пратили би територијалну организацију Републике 
Србије и успоставили би се на републичком нивоу, окружном нивоу и на нивоу 
јединица локалне самоуправе.  

Основна специфичност оваквог организовања цивилне заштите била би у то-
ме што би се она институционално конституисала тако да се све њене функције 
остварују у сарадњи са већ постојећим структурама друштва, релевантним за 
заштиту и спасавање становништва, материјалних добара и животне средине. Дакле, 
држава не би стварала посебан одбрамбено-заштитни механизам који би 
представљао неку осамостаљену професионалну силу попут војне силе, већ би 
организационо и функционално усмеравала постојеће снаге и средства друштва на 
остваривање сигурног живљења, производње и промета. Посебно је значајно 
враћање локалној самоуправи свих надлежности у вези са организовањем, при-
премањем и остваривањем система заштите и спасавања, јер управо локална са-
моуправа представља први и најзначајнији ниво одговора на изазове, ризике и 
претње у ванредним ситуацијама. На нивоу локалне самоуправе су снаге, средства и 
основне превентивне и оперативне функције цивилне заштите. 

Спремност да се несреће предвиде, благовремено уоче, могућност да се оне 
спрече, да се смањи њихов ефекат и изађе на крај са последицама најважније су 
области деловања и основна намена ЦЗ која треба да буде усклађена са мо-
гућностима државе и међународним стандардима. Људски и материјални ресурси 
представљају основ за доградњу и модернизацију ЦЗ. Опремање, обука професио-
налног језгра и становништва за поступање и деловање у ванредним ситуацијама, 
основ су функционалног система ЦЗ 
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ЗЕЛЕНЕ ЗОНЕ У ЗГРАДАМА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ 

Слободан Крњетин1, Жељко Јакшић1 
krnjetis@ptt.rs 

РЕЗИМЕ 

У раду су приказани нови трендови у светској „зеленој― архитектури, који се односе 

на извођење зелених зона у зградама, на фасадама и крововима. Наглашен је велики значај 

оваквог начина градње, посебно у погледу заштите животне средине, енергетске ефикасности 

зграде, безбедности, здравствених и естетских и ликовних доприноса. Показани су технички 

детаљи, који се могу применити у реализацији равних кровова, као „интензивне― или „екс-
тзензивне― кровне баште. На више изведених архитектонских примера широм света, потвр-

ђена је ефикасност оваквих решења на великим јавним и индустријским објектима. Циљ овог 

рада је анализа досадашњег искуства у примени оваквих детаља у архитектури, њихова 

промоција и што шира примена.  

Кључне речи: зелена архитектура, кровне баште, технички детаљи, примери  

PROTECTION FUNCTION OF GREEN ZONE IN BUILDINGS 

ABSTRACT 
The paper presents new trends in the global "green" architecture, which is related to the 

performance of green zones in buildings, on facades and roofs. It emphasizes the great importance of 

this method of construction, particularly in terms of environmental protection, energy efficiency of 

buildings, safety, and health, aesthetic and art contributions. Additionally, the paper gives technical 

details, which can be applied in the realization of flat roofs, as "intensive" or "extensive" roof gard-

ens. There are several architectural examples performed throughout the world that confirmed the 

effectiveness of these solutions on large public and industrial buildings. The aim of this paper is the 
analysis of previous experiences in implementing such details in the architecture, their promotion 

and the wider application. 

Key words: green architecture, roof gardens, technical details, examples 

1. УВОД  

Зелена архитектура, зелене зоне, кровне баште, зелени зидови и балкони, 

јесу један од начина да градови и индустријске зоне поново постану хумани 
простори. Општи тренд ка рационалном пројектовању, које полази од прецизно 

дефинисаних критеријума, доживљава у последње време значајне промене. Од 

периода 60-тих година прошлог века, када је достигнут врхунац у крилу логисти-
чке традиције параметарског пројектовања (Cristopher Alexander је поставио чак 

33 - тридесет три параметра, који су битни за сваку зграду), у новије време дола-

зи до преиспитивања броја и значаја појединих утицајних фактора. Поред функ-

ционалности и економичности, као основним критеријумима, све већи значај се 
придаје еколошким, енергетским, а посебно безбедносним аспектима грађења. 

                                                
1 Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
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(Главни мото Светског бијенала архитектуре 2000. у Венецији гласио је Мање 
естетике, више етике). 

Поред познатих позитивних ефеката зеленила, којима се уређују и опле-
мењују поједини простори, као што су регулација влажности, температуре, ап-
сорпција прашине, производња кисеоника и потрошња угљен диоксида и апсорп-
ција буке, ове зелене зоне представљају и просторе који запосленим лицима 
омогућавају релаксацију, одмор и опоравак од стресних и заморних ситуација на 
радном месту. 

У раду се описују нове техничке и грађевинске могућности у зеленом ди-
зајну индустријских и јавних зграда, са извођачким детаљима и препорукама. Ови 
зелени простори могу да се изводе практично на свим позицијама на објектима: кро-
вовима, зидовима, терасама и у ентеријеру, а техничке иновације у овој области дају 
пројектантима скоро неограничене могућности у креирању новог дизајна индус-
тријских и јавних објеката.  

2. ЕФЕКТИ ЗЕЛЕНИЛА 

Данас је човек принуђен да живи између колоса од бетона, метала и стак-
ла, окружен моторима и машинама, стешњен у уске и нездраве оквире индустриј-
ских хала, и преизграђених градова, свестрано изолован, физички и психички, на 
високим спратовима солитера и сасвим отуђен од природе. Због тога је „Зелена 
архитектура“ (биоархитектура, еко-архитектура или хумана архитектура), 
ефикасан начин да се човек поново и у градовима прближи природи. 

Нови системи зелених површина у непосредном радном и животном 
окружењу задовољавају многе потребе савременог човека својом разноликошћу: 
преко боје, мириса, шумом и изгледом, биљке делују позитивно на физиолошке 
функције и ментално стање човека. Овакав систем зеленила у насељима опле-
мењује и чини здравијом градску средину. 

  

Слика 1. Зелени кров у Ванкуверу и зелени VGM зид 

 

Слика 2. Ефекти зеленог покривача на температуру ваздуха поред објекта 
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Температурни режим у зеленилу за човека је равномернији и повољнији, 
него на отвореном простору. У летњим периодима је температура зидова објеката и 
тротоара већа за 7-10 

0
C од температуре околног ватдуха а температура траве, лишћа 

и осталог растиња нижа је за 3-5
0
C. 

Влажност ваздуха у зонама са зеленилом је већа за 12-14 %. (Из једног 
стабла букве у току године испари око 30-40 тона воде). Релативна влажност, у иде-
алним случајевима, треба да износи 20-40 %, а само изузетно 10-60%. Сув ваздух са 
влажношћу испод 20 %, при температурама изнад 21

0
C изазива непријатности у 

виду сувих очију, усана и слузокожне мембране у носу. Веома важна је и биолошка 
функција зеленила у размени кисеоника и угљен-диоксида и прочишћавњу ваздуха 
абсорбовањем прашине и чађи (зими и до 37%, лети до 42%.) При томе треба имати 
у виду и фитоцидно дејство појединих биљних врста (зимзелено, иако је оно знатно 
осетљивије на на утицаје SO2). Мерења у Новом Саду су показала да највећу количи-
ну олова апсорбују дрвећа тополе и јаблана (рода populus), те је неопходно њихово 
лишће у јесен, због високе концентрације олова, покупити и посебно депоновати. 

Противерозивна заштита и оплемењивање косина, постиже се сетвом од-
говарајућих трава, побусењавањем, травним теписима, фашинама, живим плетери-
ма, садњом резница жбуња и дрвећа. Основни циљ ових мера је фиксирање површи-
нског земљаног слоја и спречавање концентрације неинфилтриране атмосферске во-
де. Фиксирање зелених тепиха на косинама се врши побијањем дрвеног коља, које 
касније такође преузима противерозивну функцију. За ову намену се посебно препо-
ручују врбе, црна топола и бели јоргован, као врсте најјаче вегетативне моћи размно-
жавања. 

3. НОВЕ УРБАНЕ ПОЛИТИКЕ – GREEN FACTORS 

Стање зеленила у свету указује на драстично умањење светског фонда шума 
брзином од 11 милиона ha/годишње! У нашим насељима стање не задовољава, са 
изузетком неких војвођанских градова (Сомбор, Сента, Сремски Карловци...). 
Утврђени норматив у Просторном плану Републике Србије од 13 m

2
/становнику, не 

задовољава ни једно насеље јужно од Саве и Дунава (Шабац нпр. има само 0,06 
m

2
/ст.). Оптимална норма зеленила у насељима износи 45-60 m², али је она веома 

ретко остварива. Ради илустрације, наводе се величине зелених површина у већи 
светским метрополама: Москва 44 m

2
/ст, Беч 25 m

2
/ст, Лондон 9 m

2
/ст, Париз 3 m

2
/st, 

Болоња 19 m
2
/ст, Палермо18 m

2
/ст, Венеција 13 m/ст, Рим 10,5 m

2
/ст, Милано 8 

m
2
/ст. Европска унија као норматив захтева 20 m

2
/ст.  

Нови Сад је према подацима из 1994. године имао укупно зеленила чак 39,05 
m²/становнику (781,4 ha), али сада (податак из јануара 2010.) има свега 5 m

2
/ст 

(Београд има 18,5m
2 
а планира 35,5m

2
). 

У складу са општим трендом очувања природног окружења и у урбаним 
срединама, у многим градовима света се предузимају одговарајуће иницијативе. По-
учан је пример града Сијетла, који је 7. јануара 2007. године усвојио нове предложе-
не кодове (Council Bill Nо: 116440 Ordinance Nо: 122935) у зеленој изградњи путем 
GREEN FACTORS бодовања нових пројеката (SGF), а који представљају нови мо-
дел за америчке стандарде урбаног развоја. Засновани су на сличним моделима у 
Шведској (GSF- Malmö’s Green Space Factor system, који је усвојен 2004. године и 
који захтева примену мин. 10 од 35 предложених еко детаља и Немачкој (BAF system 
- Berlin’s Biotope Area Factor), који је усвојен 1994. године. SGF - политика је део 
плана кoји Сијетлу треба да донесе више зеленила, а охрабрује изградњу зелених 
зидова и кровова кроз конкретне финансијске подстицаје. Нови стандарди се односе 
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на зграде са више од четири стамбене јединице, комерцијалне зграде са преко 4.000 
m

2
 или 20 нових паркинг места, који морају да „озелене― 30 одсто њихове парцеле 

засадима, баштенским зидовима, порозним поплочавањем, зеленим зидовима и зеле-
ним крововима. Сваки пројекат се бодује појединачно доделом бодова за еко – зеле-
не детаље. Више од 60 пројеката, који су морали да испуне захтеве (Зелени Фактор 
мин 30) су реализовани у складу са (SGF) и дозвољени од 01 .007. до 04.2008. год. 

Значајан подстицај зеленој архитектури дају и међународне струковне архи-
тектонско - грађевинске асоцијације. Додела LEED сертификата – лидер у енерге-
тском и еколошком дизајну (Leadership in Energy and Environmental Design – LEED) 
је покренула још масовнију изградњну зелених детаља на зградама. Ово јесте стан-
дард непрофитне организације Савет SAD за зелену градњу и примењује се од 1998. 
Данас, овај стандард покрива више од 18.000 објеката само у SAD. Поред 50 држава 
у саставу SAD, LEED стандард се примењује и у преко 40 земаља света, док су повр-
шине сертификоване овим стандардом премашиле 100 km². О значају ових сертифи-
ката говоре подаци бројних истраживања [9] У закључку Извештаја, који мери 
утицај LEED објеката, на индустрију и околину, подвучено је да су компаније које 
послују у зградама са LEED сертификатом, током кризне 2008. године оствариле 
приходе од преко 170 милиона долара на основу бољих услова рада. Такође је ре-
чено да ће до 2015. године она бити изражена у милијардама долара, а да ће број рад-
ника у зградама са LEED сертификатом порасти преко 10 пута. 

4. ЗЕЛЕНИ КРОВОВИ – КРОВНЕ БАШТЕ  

У досадашњој пракси извођења обичних равних кровова, веома често су ови 
запуштени и не одржавани простори били слабе тачке зграда – оштећена хидро-
изолација је изазивала влажење ниже етаже, а на крововима је ницао коров, и друго 
растиње, које је додатно оштетило конструкцију. Уместо оваквих неповољних 
решења, посебним техничким изведбама, могуће је добити нове корисне површине 
на објекту – зелене кровове. Оваквим новим, зеленим просторима постижу се 
следећи позитивни ефекти:  

- већа термичка изолација зграде – и лети и зими, 
- већа енергетска ефикасност зграде (мање енергије за одржавање 

температуре и климе у објекту - слој субстрата од 10 цм смањује за 25% 
потребну енергију за хлађење током лета), 

- вегетација на крову служи као филтер, смањује смог у ваздуху, 
- повећана заштита крова од УВ зрака и механичких оштећења пада-

винама, 
- редукција буке (дебљина субстрата 20 цм смањује буку за 46-50 dB, 

близу булевара, аеродрома, пруга),  
- висок ниво задржавања воде (ретензија 10-90%), смањење потребе за 

одводним каналима, смањен потребан капацитет система за одвод-
њавање и канализацију (јефтиније), 

- повећава корисну површину зграде (одмор, рекреација, спорт). 
- побољшава климу околине (производи кисеоник, редукује СО

2
 и 

прашину, снижава температуру и повећава влажност ваздуха) и 
- повећан простор за угрожене животиње – хабитат (птице, лептирови...) 
- научно је доказано да избор кровних покривача има огроман утицај на 

глобално загревање. Не препоручују се или чак забрањују, материјали 
који апсорбују топлоту и стварају тзв. врела острва (урбане средине, ко-
је су за неколико степени Целзијуса топлије од околине). У првом реду 
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овде спадају асфалтни или кровови са црном изолацијом, који имају ве-
лику апсорбциону топлотну моћ. (Држава Калифорнија је најавила риго-
розне нове прописе – сви кровови на старим и новим објектима, кораће 
да буду офарбани у бело или изведени као зелени кровови.)  

  

Слика 3. Кровни вртови на Рокфелеровим зградма у Њујорку  

и зелени кров на индустријској хали 

Велики француски архитекта Le Corbusier, један од првих промотера рав-

них, зелених кровова, говорећи о њиховим предностима и потреби њиховог ин-

тензивнијег и вишенаменског коришћења, упитао је и: зашто игнорисати и кон-
такт са звездама?  

5. ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ КОД ИЗВОЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ КРОВОВА 

Конструкцијски, зелени кровови могу да буду равни, коси и засведени 
(заобљени), али се ефекат озелењавања успешно може спровести и вертикалним 

зеленим вртовима, преко разних архитектонских детаља на фасадама (видети на-

редно поглавље). Код косих кровова постоје ограничења везана за нагиб и уч-

вршћивање озелењеног слоја, док код равних кровова ограничења готово да и не 
постоје. Функционално, разликују се:  

- интензивни зелени кровови (на којима се планира боравак) и  

- екстензивни (непроходни) зелени кровови.  
Уобичајено је да раван кров има армиранобетонску плочу дебљине 15-16 

cm, која при уградњи кровне баште треба да буде чврста, сува и равна. Преко ње 
поставља се парна брана (слој за изједначавање притисака од паре из доњих 
делова објекта) која подразумева слој кондора или тер – папира, плус РЕ фолију 
у слоју од 3 мм. Преко овог слоја поставља се термоизолација, дебљине око 10 
цм, која има одозго PVC фолију. На термоизолацију се поставља подлога за 
хидроизолацију која се ставља преко PVC фолије на следећи начин: излије се 
танка бетонска плоча дебљине 4-10 цм олакшана керамзит гранулама, у коју се 
ставља рабиц плетиво, да плоча не пуца и фино се изравна. Затим се поставља 
хидроизолација од више слојева – комбинација врућих и хладних премаза биту-
мена и битулита, а између иде тер папир или трабис трака, у дебљини од 1 цм 
(хидроизолационе мембране се могу радити и од синтетичких фолија од EPDM-a 
(етилен пропилен диен мономер), или флексибилних полиолефина ојачаних 
стакленим филцом или PVC фолија).  

Преко слоја хидроизолације поставља се зашитни слој за заштиту 
хидроизолације од механичких оштећења (пробоја корења). То може да буде слој 
бетона или специјални сунђерасти уложак, отпоран на механичке утицаје деб-
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љине 0,5 cm. Слој за дренажу се поставља преко хидроизолације (округли грану-
лисани шљунак да не оштети хидроизолацију, фракције 3-5 цм или специјални 
мултифункционални елементи за дренажу и задржавање воде (види слику 4.), а 
преко овог се поставља одговарајући филтер слој (геотекстил) између дренаже и 
насуте земље, који спречава продирање земље у слој за дренажу, чиме би се 
пореметила његова функција. Овај слој се обично ради од нетканих синтетичких 
влакана у виду филца, дебљине 1 цм, отпорног на труљење, који задржава земљу, 
без ометања отицања воде, а истовремено омогућује да влага равномерно одлази 
са терасе. Последњи слој је плодна земља (просечно дебљине 40 цм), зависно од 
избора садног материјала и концепције решења. Земља која се поставља за зелени 
кров треба да има што мању тежину (мању од обичне земље) и садржи обично 75% 
минерала и 25% органског материјала, а мора имати и одређену PH вредност. 

 

 

Слика 4. Специјални мултифункционални елементи  

за дренажу и задржавање воде, (www: ZINCO.DE) и детаљи  

У случају извођења кровне баште на подлози од дасака, пре парне бране је 
потребно уградити филтер слој за раздвајање – најчешће геотекстил (300 gr/m

2
). 

Обично употребљена термоизолација су плоче од минералне вуне (155 kg/m
3
). Код 

двослојног полагања ТИ плоча, са за 50% смакнутим спојевима, смањују се могући 
топлотни губици у подручју додира, при чему је горња плоча са запреминском 
масом 180 kg/m

3
. Због потребе постизања трајности материјала, хидроизолационе 

мембране се могу радити и од пластифицираних PVC фолија, и полиолефина 
(полиетилен PE, полипропилен PP и етилен-винил-ацетата) по систему SIKA. 

Пре извођења изолације, на кровној тераси је потребно израчунати и угра-
дити потребан број сливника, са одређеним падом, за одвод воде са кровне по-

вршине. Уколоико се то не уради, постоји опасност од сталног задржавања воде на 

површини терасе, што убрзава пропадање хидроизолавије и труљење биљака. 
Избор биљних врста је ограничен, јер су услови средине специфични. Зато је 

најпогодније садити пузаве биљке и покриваче тла – композиције партерног типа и 
травњаке. Врсте биљака које се могу користити у кровним вртовима су: Tradescantia 
hybrida, Verbena x hybrida, Buxus sempervirens, Primula vulgaris, Bellis perennis, Viola 
sp., Hedera helix, Pelargonium zonale, Hydrangea macrophylla... Холкери и вертикале 
од ЕPDM-a се подижу до висине, која је потребна за покривање растињем. Механич-
ко фиксирање хидроизолације од EPDM-a, на атици/вертикали, врши се помоћу алу-
минијумских профилисаних лајсни, са дихтованим спојевима. 
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Слика 5. ACROS Fukuoka у Јапану и зелени кровови  

FORD компаније у Michiganу (454.000 feet²) 

6. ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ – ВЕРТИКАЛНЕ БАШТЕ 

Ефекат озелењавања зграда успешно може да се спроведе и вертикалним 
зеленим вртовима, преко разних архитектонских детаља на фасадама. Еко Торањ, 
Ken Yeang, Menara Mesiniaga, Kuala Lumpur, Malaysia (1990./92), петнаесто-
спратна грађевина, пројекат је ниске енергетске потрошње, резултат је дугог 
истраживања теме коју називамо 'биоклиматски' објекат, који опстаје на тропској 
клими. Две спирале sky вртова, уврћу се дуж објекта бацајући сенку и хладећи га 
и правећи визуелни контраст челичним и алуминијумским површинама (слика 6). 
Кључна функција овог вертикалног врта смештена је на топлој, источној страни 
објекта, обезбеђујући уштеду и очување сунчеве енергије. Ово урбанистичко 
решење високе зграде оправдано је њеном еко функцијом. 

Нови начин - концепт повратку природи, представљају вертикални вртови 
на згради Acros building (слика 5), Fukuoka, Japan (1989./95). Аутор Emilio Ambasz 
усавршава и утиче на ширење вртне уметности, а тиме и пројектовања јавних 
оплемењених простора. Ова екоструктуре представља визију зеленог града. 

Занимљив пример је изложбени павиљон, Експо 2000. у Хановеру, у коме 
је читава етажа претворена у велики зелени парк (лево). Hige-rise of Homes у 
Њујорку (десно) представља футуристички концепт Jamesа Winesa (1982), 
вишеспратнe зграде у којој је свака етажа оригинална, различита зелена прича – 
мало вертикално село, са живим зеленим фасадама, које се непрестално мењају. 

   

Слика 6. Еко торањ,, Kuala Lumpur (лево), Експо 2000. у Хановеру 

 и вртикално село: Hige-rise of Homes у Њујорку (десно) 
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Слика 6. Нова робна кућа у Сеулу (лево) 

 и зелени објекат Les Halles, Париз (десно) 

7. ЗАКЉУЧАК 

Еколошки и енергетски исправна градња постаје тренд у архитектури техо-

лошки најнапреднијих земаља. Технологије за то одавно постоје. Међутим, овакво 

грађење не би смело да остане на нивоу тренда који дође и прође. Оно треба да 
постане (поново) основни концепт за грађење будућих објеката и градова. 

Добро нам је позната мисао Ле Корбизјеа како се „друштвена револуција 

може избећи добром архитектуром―. Можда је тврдња претерана, али у њој си-

гурно има истине. Свакако да, мислећи на неку будућност, која садашњим сти-
лом живота и односа према природи изгледа веома неизвесно и повлачи питање 

друштвених промена, архитектура као део огромног система људског деловања 

на природу, може одиграти своју улогу, у своје време, које је очито почело по-
новним враћањем природи. 
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРОЦЕНЕ  

ПОЖАРНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕМА МЕТОДАМА  

SIA 81 И VKF 2007  

НА ПРИМЕРУ СТОЛАРСКЕ РАДИОНИЦЕ 

Душан Гавански1, Слободан Крњетин2  
vanja.gav@gmail.com 

РЕЗИМЕ 

Ефективни пожарни ризик је производ пожарне угрожености и вероватноће настанка 

пожара, док пожарна безбедност представља количник ефективног пожарног ризика и прих-

ватљивог пожарног ризика. 
Рад представља упоредну анализу две методе за процену пожарног ризика „SIA 

документација 81― (SIA 81) и „Поступак процене пожарног ризика VKF 2007― (VKF 2007), 

која је обухватила препознавање сличности и разлика за прорачун пожарне безбедности. 

Затим су приказани и продискутовани квантитативни резултати прорачуна пожарне без-

бедности на примеру једне столарске радионице. 

Кључне речи: методе, пожарни ризик, пожарна безбедност, упоредна анализа. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FIRE SAFETY ASSESSMENT  

USING SIA 81 AND VKF 2007 METHODS  

FOR A WOODWORKING SHOP  

ABSTRACT 

Effective fire risk is a product of the fire danger and the probability of fire occurrence, 
whereas the fire safety represents the ratio of the effective fire risk and acceptable fire risk.  

The paper presents a comparative analysis of two methods for fire risk assessment – ―SIA 

Documentation 81‖ (SIA 81) and ―Procedure for assessment fire risk VKF 2007― (VKF 2007), 

encompassing the identification of similarities and differences in the calculation of fire safety. The 

quantitative results of fire safety calculations for a woodworking shop are presented and discussed.  

Key words: methods, fire risk, fire safety, comparative analysis.  

1. УВОД  

У савременим методама процене ризика, све више пажње се посвећује де-
таљној квантитативној процени пожарног ризика, а посебно пожарној безбедности 
грађевинске конструкције. Први примери оваквих вишепараметарских метода да-
тирају из друге половине XX века. Директор струковног Удружења заштите од 
пожара (BVD, Brand-Verhütungsdienst für Industrie und Gewerbe) Макс Гретенер је 
1960. године започео студију о могућностима доношења одлуке на основу прора-
чуна пожарног ризика за грађевинске објекте. Ова студија је поставила темеље и 
иницирала даљи развој неколико метода за процену пожарног ризика. 1  

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
2 Факултет техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

334 

Метода SIA 81 за процену пожарног ризика, базирана на Гретенеровој 
студији, урађена је и објављена на основу заједничког рада стручњака три инсти-

туције: SIA (Schweizerischer Ingenieur und Architekten Verеin – швајцарско Удру-

жење инжењера и архитеката), BVD (Brand-Verhütungsdienst für Industrie und Gewerbe 
– Служба заштите од пожара у индустрији и трговини) и VKF (Vereinigung kantonaler 

Feuerversicherungen – Кантонално удружењe пожарног осигурања). 1  
Захваљујући радној групи институције BVD прикупљени су релевантни 

подаци из праксе, који су се првенствено користили за одређивање вредности фак-

тора потенцијалне опасности. Циљ истраживања је био да се при процени пожар-
ног ризика повећа улога фактора за имобилно (непокретно) и мобилно (покретно) 

пожарно оптерећење. 

Поступци из 60-тих година прошлог века су у међувремену превазиђени 
због коришћења, између осталог, нових материјала и промене у схватању пожарне 

безбедности што је довело да увођења нових фактора за разматрање, као и нових 

вредности за неке постојеће факторе потенцијалне опасности. 2  
На основу снимања и истраживања пожарног оптерећења у 95 предузећа 

у Швајцарској, која су трајала од 2003. до 2007. године, дошло се до поједностав-
љења преобимне методе SIA 81. У истраживању су учествовали стручњаци радне 

групе Високе техничке школе (ETH) из Цириха и институције VKF и постављена 

је нова метода „Поступак процене пожарног ризика VKF 2007―. 2  

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА  

ЗА ПРОЦЕНУ ПОЖАРНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Методе SIA 81 и VKF 2007 при процени пожарне безбедности користе 

следеће идентичне основне појмове: 1,2,3  
Пожарна угроженост  

Пожарна угроженост дефинише се као количник потенцијалне опасности 

и одређених мера заштите. 
Пожарни сектор 
Под пожарним сектором се подразумева део објекта који је одвојен про-

тивпожарним зидовима, међуспратним конструкцијама од осталих делова зграде. 
Пожарни сектор треба да обезбеди са великом вероватноћом да пожар буде огра-
ничен и задржан у том простору, односно да онемогући даље ширења пожара на 
суседне просторије, спратове или делове зграде.  

У Еврокодовима (усклађеним европским грађевинским нормама) препо-
ручује се да величина формираних пожарних сектора не буде већа од 70 x 18 x 
5,5 m. 4  

Ефективни пожарни ризик 

Ефективни пожарни ризик је производ пожарне угрожености и вероват-
ноће настанка пожара (опасност од активирања). 

Пожарна безбедност 

Пожарна безбедност посматраног пожарног сектора или целог објекта је 
задовољавајућа ако прорачуната вредност постојећег/ефективног пожарног ризика 
не пређе вредност прихватљивог пожарног ризика.  

Прихватљив пожарни ризик мора одговарати дефинисаном циљу заштите 

објекта, који ће се остварити путем примене одговарајућих мера заштите. 
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3. УПОРЕДНА АНАЛИЗА МЕТОДА  

ПРОЦЕНЕ ПОЖАРНОГ РИЗИКА 

У овом поглављу је представљена упоредна анализа пожарних параметара и 

фактора, који се користе за прорачун пожарне безбедности, према методама SIA 81 и 
VKF 2007. Обе методе су применљиве у области индустрије, занатства и трговине за 

прорачун пожарне безбедности приземних и вишеспратних објеката. 

Фактори потенцијалне опасности, који обухватају опасности које се одно-
се на унутрашњи садржај објекта и опасности које могу настати услед самог на-

чина и врсте изградње објекта, приказани су у табели 1 за обе методе. 

Табела 1: Фактори потенцијалне опасности 2  

 

Ф
а

к
т

о
р

и
 

SIA 81 VKF 2007 

P - Потенцијална опасност 

geikrcqP  gircqP  

О
п

а
с
н

о
ст

и
 

у
н

у
т

р
а

ш
њ

ег
 

 с
а
д
р

ж
а
ја

 

о
б
је

к
т

а
 q 

мобилно (покретно) пожарно 

оптерећење 
q 

мобилно (покретно) 

пожарно оптерећење 

c горивост c горивост 

r опасност од настанка дима r опасност од настанка дима 

k корозивна опасност / / 

О
п

а
сн

о
с

т
и

 у
сл

ед
 

са
м

о
г 

о
б
је

к
т

а
 

i 
имобилно (непокретно) 

пожарно оптерећење 
i 

имобилно (непокретно) 

пожарно оптерећење 

e спратност / / 

g величина површине основе g величина површине основе 

 
Мере заштите (табела 2) које се односе на откривање, дојаву и алармира-

ње насталог пожара, као и на опрему и начин гашења пожара обухваћене су нор-

малним и специјалним мерама у методи SIA 81 а нормалним и техничким мерама 

у методи VKF 2007. 

Табела 2: Мере заштите 2  

Ф
а
к

т
о
р
и

 

SIA 81 VKF 2007 

Мере заштите  

(откривање, дојава и алармирање насталог пожара,  

опрема и начини гашења пожара) 

N – Нормалне мере/ 54321 nnnnnN  

n1 ручни апарати за гашење пожара n1 ватрогасци 

n2 унутрашњи хидранти n2 унутрашњи хидранти 

n3 вода за гашење n3 
поузданост снабдевања водом за 

гашење пожара 

n4 довод воде n4 довод воде 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

336 

n5 оспособљено особље n5 приступ објекту/пожарном сектору 

S - Специјалне мере T – Техничке мере 

654321 ssssssS  
Усваја се вредност на основу наведених примењених 
мера. Ако техничке мере нису примењене усваја се 

1,0. 

s1 откривање пожара t1 уређаји за јављање пожара 

s2 пренос аларма /  

s3 ватрогасне екипе /  

s4 
степен приправности ватрогасне 

екипе 
/  

s5 ватрогасни уређаји t2 спринклер уређаји 

s6 системи за одвођење дима /  

  t3 дупла заштита (јављач + спринклер) 

 
Метода VKF 2007 подразумева да се у фази пројектовања грађевинског 

објекта морају спровести пасивне – грађевинске мере заштите (подела на пожар-

не секторе, контрола горивости грађевинских елемената и/или конструкција, као 
и обезбеђивање њихове отпорности према пожару), па се због тога ти фактори не 

разматрају у поступку процене пожарног ризика.  

Фактори грађевинских мера према методи SIA 81 приказани су у табе-

ли 3. 

Табела 3: Фактори грађевинских мера 2  

Ф
а
к
т

о
р
и

 

SIA 81 VKF 2007 

F – Грађевинске мере/ 4321 ffffF  / 

f1 носећа конструкција / 

f2 спољни зид / 

f3 кровна конструкција / 

f4 величина пожарног сектора (површина прозора) / 

 

Методологија прорачуна ефективног пожарног ризика и пожарне безбед-
ности по методама SIA 81 и VKF 2007 приказана је у табели 4.  

Код обе приказане методе тачно је дефинисано да је посматрани објекат 
или пожарни сектор задовољавајуће пожарне безбедности ако је испуњен услов 
да је прорачуната вредност пожарне безбедности ( ) једнака или већа од 1. 

Табела 4: Ефективни пожарни ризик и пожарне безбедности 2  

П
а
р
а
 

м
ет

р
и

 SIA 81 VKF 2007 

R – Ефективни пожарни ризик 

ABR  ABRe  

B  пожарна угроженост B  пожарна угроженост 

A фактор активирања A фактор активирања 

 - пожарна безбедност  - пожарна безбедност 
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1
R

p1,3

R

pR

R

R EHEHnu ,,
 1

R

R

e

a  

Ru прихватљив пожарни ризик (
EH

pRR nu ,
) Ra 

прихватљив пожарни ризик 

( 1aR ) 

Rn нормалан пожарни ризик ( 1,3Rn ) /  

pH,E 
фактор корекције за nR  – зависи од броја 

угрожених особа и спратности објекта 
/  

4. ПРОРАЧУН ПОЖАРНЕ БЕЗБЕДНОСТИ  

НА ПРИМЕРУ СТОЛАРСКЕ РАДИОНИЦЕ 

Полазна основа за прорачун пожарне безбедности је технички опис грађе-
винског објекта, који је урађен уз помоћ техничке документације, ситуационог 
плана и снимања стварних услова процеса рада. 

4.1. Технички опис објекта 
Објекат је израђен као самостални, издвојени и приземни објекат. Састоји 

се од радионичког простора, канцеларијског дела, помоћне оставе (магацин), гар-
деробе, тоалета и компресорске станице, који су међусобно пожарно не раздвојени. 
Цео објекат чини један пожарни сектор.  

Носећа конструкција зграде је челична-скелетна, без додатне заштите од 
пожара, а процењена класa отпорности према пожару је F15.  

Зидови који имају функције преграда су делом изведени од стакла (према 
канцеларији – без отпорности према пожару), а делом од опеке (процењене класе 
отпорности према пожару F60), иверице (без отпорности према пожару) и гипса 
– картонских плоча (процењене класе отпорности према пожару F15). 

Фасадни панели на објекту столарске радионице су од сипорекс блокова 

(процењене класе отпорности према пожару F90). 
Кровна конструкција је челична без додатне заштите од пожара (проце-

њене класе отпорности према пожару F15) са негоривим кровним покривачем од 

азбест-цементниx плоча. 

Оваква структура објекта, према стандарду SRPS U.JI.240, значи да сто-
ларска радионица има II степен отпорности према пожару (мала отпорност). 

4.2. Опис технолошког и радног процеса 
У радионици се обављају административни послови и производња разли-

читих кухињских елемената. Материјали који се користе су панел плоче, иверице, 
лесонит плоче, кант траке и ситна метална галантерија. Плоче се обрађују методом 
скидања струготине. У радионици се налази и термо пећ која служи за загревање 
свих просторија.  

У оквиру процеса рада користе се стабилна средства за рад (хоризонтал-
ни форматизер, стона глодалица, стона бушилица и стубна брусилица) и мобилна 
средства за рад (ручна кружна тестера, убодна тестера, акумулаторски одвијач-
/бушилица и мобилни уређај за усисавање прашине). При раду се користи ситан 
ручни алат и мале посуде са нитро разређивачима.  

Радни простор је опремљен инсталацијама: водовода и канализације, гре-
јања и електричне енергије, као и телефонским разводом. 
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4.3. Прорачун пожарне безбедности за столараску радионицу 
У овом раду је дата упоредна анализа прорачуна пожарне безбедности 

према методама SIA 81 (табела 5) и VKF 2007 (табела 6) на примеру столарске 

радионице и предложене су мере заштите. 

Табела 5: Прорачун пожарне безбедности – SIA 81 1  

SIA 81 

P - Потенцијална опасност 

q мобилно пожарно оптерећење 1) Qm = 500 MJ/m2 1,3 

c горивост 1) опасност од пожара – лако гориви материјали 1,2 

r опасност од настанка дима 1) нормална  1,0 

k корозивна опасност 1) нормална 1,0 

i 
имобилно пожарно оптерећење 

(конструкција) 

негорива носећа конструкција, фасада и 

кровна конструкција 
1,0 

e спратност 
приземни објекат, средње пожарно оптерећење 

(Qm = 500 MJ/m2) и висина до 7 m 
1,0 

g величина површине основе површина: 163 m2 (l = 14,6 m, b = 11,2 m) 0,4 

P 0,41,01,01,01,01,21,3geikrcqP  0,624 

N – Нормалне мере 

n1 ручни апарати за гашење пожара постоје два ручна апарата за гашења пожара 0,9 

n2 унутрашњи хидранти не постоји 0,8 

n3 вода за гашење 
проток воде у хидранту је мањи од 2 bar, 

пумпа за воду прикључена на водовод 
0,5 

n4 довод воде дужина хидрантног црева је мања од 70 m 1,0 

n5 оспособљено особље не постоји 0,8 

N 0,81,00,50,80,9nnnnnN 54321  0,29 

S - Специјалне мере 

s1 откривање пожара 
нема портира, ни аутоматских уређаја за 

јављање пожара 
1,0 

s2 пренос аларма нема преноса аларма ни дежурне службе 1,0 

s3 ватрогасне екипе 
нема ватрогасне екипе у предузећу, пожар 

гаси градска ватрогасна екипа  
1,0 

s4 
степен приправности 

ватрогасне екипе 

нема ватрогасне екипе у предузећу, степен 

приправности градске ватрогасне екипе је до 

15 минута а удаљеност мања од 5 km 

1,0 

s5 ватрогасни уређаји нема аутоматског уређаја за гашење пожара 1,0 

s6 системи за одвођење дима нема уређаја за одвод дима и топлоте 1,0 

S 1,01,01,01,01,01,0ssssssS 654321  1,0 

F – Грађевинске мере 

f1 носећа конструкција процењене класе отпорности према пожару F15 1,0 

f2 спољни зид процењене класе отпорности према пожару F90 1,15 

f3 кровна конструкција 
процењене класе отпорности према пожару 

F15, нема вертикалног повезивања 
1,05 

f4 
величина пожарног сектора 

(површина прозора) 

површина пожарног сектора је мања од 200 m2, 

нема вертикалног повезивања 
1,20 
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F 1,201,051,151,0ffffF 4321  1,45 

R – Ефективни пожарни ризик 

B  пожарна угроженост 
1,451,00,29

0,624

FSN

P
B  1,49 

A фактор активирања 1)  1,2 

R 1,21,49ABR  1,79 

 - пожарна безбедност 

pH,E 
фактор корекције за nR  – зависи од броја 

угрожених особа и спратности објекта 

приземни објекат са мање од 1000 

присутних особа 
1,0 

Ru прихватљив ризик 1,01,3p1,3R
H,Eu  1,3 

 
1,79

1,01,3

R

p1,3

R

pR

R

R EHEHnu ,,
 0,73 

1) 
Фактори опасности q, c, r, k и фактор активирања А се усвајају на основу вредности пожарног оптерећења (Qm). 

За столарску радионица, производња без међускладишта, усваја се препоручена вредност Qm = 500 MJ/m2
 

Табела 6: Прорачун пожарне безбедности – VKF 2007 2,3  

VKF 2007 

P - Потенцијална опасност 

q 
мобилно (покретно) пожарно 

оптерећење 1) 
Qm = 900 MJ/m2 1,5 

c горивост 1) опасност од пожара, лако гориви материјали 1,2 

r опасност од настанка дима 1) нормална  1,0 

i 
имобилно (непокретно) пожарно 

оптерећење 
10% запаљивих материја 1,1 

g величина површине основе површина: 163 m2 (l = 14,6 m, b = 11,2 m) 0,18 

P 0,181,01,11,21,5gircqP  0,356 

N – Нормалне мере 

n1 ватрогасци нема ватрогасне екипе у предузећу 0,6 

n2 унутрашњи хидранти не постоји 0,7 

n3 
поузданост снабдевања водом 

за гашење пожара 
одговара 1,0 

n4 довод воде одговара 1,0 

n5 
приступ објекту/пожарном 

сектору 
одговара 1,0 

N 1,01,01,00,70,6nnnnnN 54321  0,42 

Т - Техничке мере 

Т када нема техничких мера усваја се у прорачуну 1,0 1,0 

R – Ефективни пожарни ризик 

B пожарна угроженост 
1,00,42

0,356

TN

P
B  0,85 

A фактор активирања 1) прерада дрвета 1,0 

R 1,00,85ABR  0,85 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

340 

 - пожарна безбедност 

Rа прихватљив ризик  1,0 

 
0,85

1,0

R

Ra
 1,17 

1) Фактори опасности q, c, r и фактор активирања А се усвајају на основу вредности пожарног 
оптерећења (Qm). За столарску радионица, производња без међускладишта, усваја се препоручена 
вредност Qm = 900 MJ/m2 

 
Након снимања и анализе стварних услова рада и грађевинске конструк-

ције за посматрану столарску радионицу извршени су прорачуни пожарне без-

бедности према методама SIA 81 и VKF 2007.  

Прорачуната вредност пожарне безбедности ( ) за посматрану столарску 

радионицу према методи SIA 81 износи 0,73. На основу прорачунате вредности 
закључује се да пожарна безбедност посматране столарске радионице не задово-

љава, јер није испуњен услов да је   1. Да би столарска рсдионица била по-
жарно безбедна према методи SIA 81 предложене су следеће мере заштите:  

- набавка трећег ручног апарата за гашење пожара (вредност факто-

ра нормалне мере заштите n1 не би био више 0,90 већ 1,0), 1,5  
- оспособљавање запослених из области ЗОП-а и гашења почетних пожа-

ра (вредност фактора нормалне мере заштите n5 не би био више 0,80 већ 

1,0) и 
- ангажовање портира (вредност фактора специјалне мере заштите s1 

не би био више 1,0 већ 1,1). 
Прорачуната вредност пожарне безбедности после примене и спровођења 

предложених мера износи 1,1 тако да би посматрана радионица била пожарно без-
бедна. 

Према методи VKF 2007 прорачуната пожарна безбедност ( ) износи 1,17, 
тако да се сматра да је столарска радионица пожарно безбедна. Примена методе 
VKF 2007 подразумева да се још у фази пројектовања грађевинског објекта предуз-
му мере за повећање пожарне отпорности (избор негоривих материјала за носећу 
конструкцију, фасаду, кровну конструкцију и одређивање пожарних сектора). Треба 
истаћи да се према методи VKF 2007 значајно повећање пожарне безбедности објек-
та остварује и увођењем техничких мера (јављачи и спринклери). 

5. ЗАКЉУЧАК  

Упоредна анализа метода за процену пожарног ризика указује да се мето-
дом SIA 81 прецизније одређује пожарна безбедност код старијих, раније изгра-
ђених објеката.  

Метода VKF 2007 је погоднија за процену пожарне безбедности за новије 
објекте, који су грађени према савременим предложеним стандардима и нормама 
заштите од пожара.  

Примена ове новије методе на примеру објекта столарске радионице 
потврђује њену непогодност и необјективност у коначној оцени пожарне безбед-
ности наших раније изграђених објеката.  

Овом приликом указује се на потребу постизања што веће отпорности 
према пожару грађевинске конструкције („пасивна мера―) још у фази пројекто-

вања, како би коначна укупна безбедност објекта била прихватљива. 
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МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ У ТУНЕЛУ СОЗИНА 

Велизар Чађеновић1 

 
РЕЗИМЕ 

У раду су приказане последице пожара у Европским тунелима у последњих 

неколико година, обрадени су услови који утичу на заштиту људи у тунелима као и мјере 

предузете у тунелу Созина за безбједну евакуацију корисника тунела из угрожене зоне. 

Кључне ријечи: пожар у тунелу, вентилација, одимљавање, евакуација.  

 

SAFETY MEASURES IN THE SOZINA TUNNEL 
 

ABSTRACT 

The paper presents the consequences of fires in European tunnels in recent years, the 

conditions that affect the protection of people in tunnels are also processed, as well as the me-

asures taken in the tunnel Sozina for safe evacuation of the tunnel-users from the affected zone. 

Key words: tunnel fire, ventilation, desmoking, evacuation.  

1.  УВОД 

Били они последица удеса или не, пожари аутомобила у друмском тунелу 
могу бити катастрофалних пропорција када су у питању људски животи о чему свје-
доче и пожари који су се догодили у задњих неколико година у Француској, Аустри-
ји, Швајцарској. У наведеним пожарима у тунелима, било да се ради о тунелима за 
друмски или жељезнички саобраћај, забиљежени су као пожари са великим људским 
жртвама. Само у пожарима у тунелима Монт Бланц, Таурен, Готхард и Капрун, који 
су се десили у периоду од двије године смртно је страдала 221 особа а материјална 
штета настала у овим пожарима процењује се на 210 милиона еура. Ово је условило 
да су се у Европској унији, мјере заштите у тунелима у последњим годинама знатно 
пооштриле и да је број инцидената у тунелима са двије цијеви (једносмјерни) прак-
тично сведен на нулу, а да је још остао проблем гдје се саобраћај одвија у једној ци-
јеви (двосмјерни). Ради побољшања сигурносних услова у тунелима Европски пар-
ламент у апелу 2004. године донио је нову смјерницу бр. 2004/54 ЕЦ о сугурности у 
друмским тунелима. Смјернице се првенствено односе на тунеле дужине веће од 500 
м. Обавезна је примјена смјернице на све тунеле који су у фази пројектовања, док се 
тунели у експлоатацији морају анализирати и реконструисати како би се довели на 
исти ниво безбједности као и новопројектовани. Главни циљ смјерница је спреча-
вање опасних догадјаја у тунелу, те стварање предуслова да се у случају незгоде 
допринесе што је могуће мањим последицама.  

2. ОСВРТ НА НЕКЕ ОД ПОЖАРА 

Ради укључивања у проблематику одвијања безбједносних операција то-

ком пожара у друмским тунелима, потребно је анализирати последице катастро-
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фалних пожара у европским тунелима у последњих неколико година. У анализи 
су врло важни елементи од узрока пожара и последица до коментара прими-

јењених мјера заштите од пожара у посматраним тунелима.  

 
2.1. Пожар у тунелу Монт Бланц 

Тунел Монт Бланц је једноцијевни тунел за двосмјерни саобраћај великог 

попречног пресјека али са неодговарајућом безбједносном опремом и путевима 
за евакуацију. Дужина тунела је 11,6 км. Пожар се догодио 1999. године.  

Узрок избијања пожара у тунелу био је улазак камиона натовареног 

брашном и маргарином, са већ горућим мотором, који се зауставио тек након 5,8 
км, приближно на средини тунела. Након заустављања камиона дошло је до 

брзог распламсавања ватре. Врло мали број особа се успио спасити, а већина 

путника је остала заробљена у тунелу, па чак и у својим возилима. То чак указује 
на изузетно велику брзину ширења пожара. Укупни број људских жртава је 39, 

од којих је 29 пронађено у возилима. У пожару су изгорјела 23 теретна камиона, 

10 луксузних аутомобила и двоје ватрогасних кола. Констатовано је да, иако је 

био примијењен мјешовити систем вентилације (комбинација уздужног и 
попречног система), није успио одржати тунел без дима, односно није био у 

стању одвести количине дима, што показује да су пројектанске претпоставке 

биле базиране на неодговарајућим улазним параметрима.. У погледу склањања 
путника у тунелу су биле уградјене сигурносне коморе на сваких 600м, које су 

биле опремљене сопственим системом вентилације и ватроотпорним вратима 120 

мин. према тунелској цијеви. Прорачуни за заштиту од два часа нијесу били 

адекватни, јер је пожар трајао преко 50 часова.  
 

2.2. Пожар у тунелу Таурен 

1999. године долази до пожара у тунелу Таурен који је једноцијевни са 
двосмјерним саобраћајем дузине 6401м, без сигурносних комора и излаза за 

евакуацију. Систем за вентилацију је попречни. Пожар се догордио у тренутку 

санације радова. Саобраћај у тунелу, због радова, био је регулисан семафорима. 
Претпоставља се да се један возач камиона натовареног лаком није успио на 

вријеме зауставити зато је ударио у колону возила при чему се један аутомобил 

запалио.  

У пожару је 12 особа изгубило живот, а 49 је теже повриједјено од 
тровања димом. Процјењује се да је било око 150 експлозија у току пожара. На 

мјесто несреће налазило се 34 возила од чега 12 камиона. Три особе су се успјеле 

спасити у СОС кабинама. Накнадно је утврдјено да су се због великог исијавања 
топлоте возила медјусобно удаљена 100 м, ланчано запалила. Ватрогасци са 

супротне стране успјели су се пробити 5 км унутар тунела гдје су били 

заустављени густим димом. Пожар је стављен под контролу 12 сати након 
избијања. Констатовани су исти пропусти као и код ранијег примјера. 

 

2.3. Пожар у тунелу Ст. готхард 

Тунел је друмски, једноцијевни са двосмјерним саобраћајем, дужине 16 
км., са алтернативним путем за спашавање, који води у посебну цијев, 

намијењену само за ту сврху. Склоништа ширине 4,5 м, налазе се на сваких 250 
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м, а из њих води пут до сигурносног тунела удаљеног 30 м од главне цијеви. Ове 
чињенице сврставају тунел у један од најсигурнијих. Пожар је избио усљед 

судара два камиона. Један од камиона био је натоварен гумама, који је изазвао 

пожар у дужини од 200 м. Температура у пожару је била око 1200ºЦ, а у пожару 
је погинуло 12 људи. Према изјавама спасилаца и мјеродавних служби које су 

учествовале у устрази, број страдалих био би знатно већи да није било овако 

доброг система за евакуацију.  

 
2.4.Пожар у тунелу на скијалишту у Капруну 

Иако се не ради о друмском тунелу (већ о жељезничком) који се догодио 
2000. године, говори се о истим проблемима, а то су проблеми токсичног и 

врућег дима, који је најчешћи узрок смртности путника и с тим у вези 

неодговарајућег система брзог склањања путника у сигурне просторе или бијег 
кроз алтернативне пролазе. Несрећа у тунелу догодила се 600 м након уласка 

воза у тунел. Пожар је избио на самом возу који је аутоматски зауставио 

композицију. Врата на возу нијесу се отворила. Од гушења димом погинуло је 

158 путника, 12 људи се спасило разбијањем прозора и бјежањем на доњи излаз 
тунела. Каснија евакуација није била могућа због ширења пожара.  

3. УОПШТЕНО О НЕКИМ УСЛОВИМА ЗНАЧАЈНИМ  

ЗА УТИЦАЈ ЗАШТИТЕ ЉУДИ У ТУНЕЛИМА 

Искуства из катастрофалних пожара те познавање природе најважнијих 
пратећих појава пожара у тунелу као што су развој топлоте и токсичних про-
дуката сагоријевања и дима, те истраживачки рад неопходни су за изналажење 
одговарајућих рјешења на постизању задовољавајуће безбједности људи 
корисника тунела. Огледи спроведени у Институту за градјевинске материјале 
Факултета у Браунсцхwеигу, Немачка дао је одговоре на развој температуре, 
токсичних гасова и густоћи дима. Брзина струјања ваздуха у тунелу приликом 
огледа била је измедју 0,3 и 0,7 м/сец. 

3.1. Развој топлоте у пожару у тунелу 
Количина ослободјене топлотне енергије приликом горења погонских 

возила је изузетно висока. Осим погонских горива (бензин, дизел, гас) у сваком 

аутомобилу се налазе гориви лакови, мазивна средства, течности за хидраулику, 

те читава палета горивих пластичних материјала који се примјењују као средство 
за изолацију у унутрашњој опреми возила. Посебан проблем су теретна возила, 

чији садржај вишеструко повећава пожарно оптерећење. 

Утицај топлоте на човјека детаљно је истражен. Према Еган-у човјек 
може издржати мање од 5 минута на температури од 150º Ц на удаљености од 3 

метра од пламена. Температура од 176º Ц изазива трајно оштећење коже у року 

од 30 секунди и смрт. 
 

3.2. Развој дима у пожару и његова оптичка густина 

Количина дима која се ствара у пожару у тунелу је изразито велика, а 

стварни пожари показују да су оне реално веће и тешко предвидиве. Осим 
токсичности, значајан проблем при евакуацији и спашавању угрожених особа је 

оптичка густина дима.. 
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Промјена вриједности након 120 минута везана је за укључење вентила-
тора која је повећала брзину струјања у тунелу са 0,3 м/с на 4 м/с, што је довело 
до брзог одимљавања простора. 

3.3. Развој токсичних гасова  
Искуства у опасним пожарима показују да су отровни гасови и честице 

дима опаснији за затечене особе од топлоте. Најчешћи продукти сагоријевања у 
пожару су ЦО, ХЦН и ХЦЛ. 

У случају пожара дим се шири због добре природне и вјештачке вентила-
ције у 97% временских услова, брже него што било који од путника је способан 
трчати. 

Обично су ватрогасци превише далеко и њихово вријеме доласка је 
зависно од собраћаног промета до временских прилика. Доказано је, да је ври-
јеме након 6-10 минута већ критично и у случају да се запали више возила или 
теретно возило са материјама које не третирамо опасним (дрво, брашно, хљеб, 
масло..). Температура и количина дима може већ након 7 минута тако порасти, да 
је свака интервенција са смјера било којег улаза узалудна што се показало и у 
случају пожара на тунелима Монт Бланц, Тауерен, Капрун, Ст. готхард. 

3.4. Понашање тунелске консрукције на температуре 
Испитивањима је утврдјено да чврстоћа бетона нагло опада код темпера-

тура од 300 ºЦ и 360 ºЦ. Приликом дјеловања температура преко 400 ºЦ дешава 
се распадање цементне пасте због дехидрације калцијум хидроксида, што доводи 
до потпуног колапса бетона.  

Како температура расте, способност носивости метала се смањује. Код тем-
пература изнад 200 ºЦ долази до смањења капацитета носивости. На температури од 
700 ºЦ преостало још само одприлике 20% носивости при упоредјењу носивости 
челика при нормалној температури.Температурно понашање челика и бетона 
једнако је само у подручју од 0 ºЦ до 400 ºЦ. На вишим температурама напрезања од 
разарања су такодје повећана. 

3.5. Провјетравање тунела.  
Правилник о техничким условима за пројектовање и градјење тунела у 

друмском саобраћају регулише провјетравање тунела на следећи начин : Штетни 
гасови из тунела одстрањују се природним или вјештачким провјетравањем. 
Бјештачко провјетравање може бити уздужно, полупречно или попречно. 
Могућност природног провјетравања тунела дужине преко 100 метара мора се 
рачунски провјерити.Ако се природним провјетравањем не одсрањују штетни 
гасови преко допуштене концетрације, мора се примијенити вјештачко 
провјетравање.Допуштена концетрација угљенмоноксида у тунелу износи: 

 > За тунеле дужине до 1000 м : 250 ппм 
 > За тунеле дужине од 2000 м : 200 ппм 

3.6. Анализа улоге система вентилације 
Иако су узроци пожара, њихов ток и последице различити на свим 

тунелима гдје су се десили акциденти, анализом рада система вентилације могу 
се уочити одредјене заједничке карактеристике у њиховом раду и улози током 
пожарног инцидента. 

Због велике дужине тунела и увјерења у сигурност система попречне 
вентилације, већина тунела гдје се догодио инцидент пожара опремљени су са 

системом попречне вентилације или њеном модификованом верзијом.Наведеним 
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системом вентилације предвидјено је добијање свјежег ваздуха и одсис загађеног 
ваздуха кроз одвојене ваздушне канале изведене уздуж цијелог тунела  

3.7. Расвјета тунела 

Тунели дужине преко 200 м морају се вјештачки осветљавати. Расвјета 
тунела изводи се према пројекту који мора биту урадјен за сваки тунел посебно. 

Расвјета тунела мора омогућити једнак прелаз од дневне свјетлости на свјетлост 

у тунелу. Ноћна расвјета у тунелу мора омогућити блажи прелаз при изласку из 
тунела на неосвијетљени дио пута. Потребно је осигурати резервни извор свјет-

лосне енергије. 

4. ПОСЕБАН КОНТЕКСТ ПОЖАРА  

У ДРУМСКИМ ТУНЕЛИМА  

Генерално гледано, догађаји који су покретачи ризика као што су квар, 

инцидент, удес или пожар, могу имати опасне последице у тунелу, због скученог 

простора као и због специфичности окружења. Посебно пожари који су на изглед 
бенигни, иако су разграничени због проходности ваздуха, могу јако брзо достићи 

неконтролисане пропорције. Зато је пожар аутомобила у друмском тунелу 

догадјај од којег се највише стрепи.  

Самозапаљивост аутомобила (без удара) је најчешћи узрок пожара. Ипак 
ријетки смртоносни пожари су последица удеса.  

Потенцијални (могући) ефекти несавладаног пожара су следећи: 

- -као прво ослобадјане дима, који зна да постепено постане јако густ и 
хендипирајући. Омета учеснике у саобраћају и спречава их да се 

орјентишу и да нађу пут до најближег излаза за случај опасности. Тај 

дим се јако брзо шири и у том случају тунел је „водич дима―; 
- -након тога, учесници који нијесу благовремено евакуисани из тунела 

убрзо се почну гушити од дима чија токсичност постепено расте; 

- -напокон, топлота која се шири проузрокује високе температуре које 

могу бити неподношљиве за људски организам. У том стадијуму, 
ефекти пожара могу постепено уништити сваки вид заштите у тунелу 

(осветљење, вентилацију, комуникационе системе, итд), као и проуз-

роковати пад тешких предмета који су били фиксирани на плафону 
(сигнализацију, вентилаторе и др.). 

5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ТУНЕЛУ СОЗИНА БАР 

Локација тунела Созина се налази на дионици будућег аутопута Бар Бо-
љари. Орјентација тунела је сјевер-југ и повезује приморску регију са централ-
ним дијуелом Црне Горе. Портали су на цца 190 м.н.м.. 

Дужина тунела је 4.188 м, површина попречног профила цца 65 м
2
, 

висина слободног профила је 4,7 м, а висина тјемена је око 6,9 м изнад коловоза. 
Ширина коловоза је 7,7 м/двије саобраћајне траке по 3,5 м и двије ивичне траке 
по 0,35 м/. Са обје стране предвидјени су службени пролази ширине 0,85 м. Као 
коначно рјешење предвидјене су двије тунелске цијеви, за сваки смјер кретања 
возила по једна. Осовинско растојање тунелских цијеви је 35 м. Тунел се налази 
у двосмјерном уздужном нагибу од 0,5%. Изведена И фаза је једна цијев тунела 
што сврстава тунел у једноцијевне тунеле двосмјерног саобраћаја. Медјутим 
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измедју двије цијеви искориштен је већ изведени хидротехнички тунел који је на 
осовинској удаљености 17,5 м од изведене цијеви тунела и планиране друге 
цијеви тунела. Хидротехнички тунел се користи као евакуациони пут у случају 
пожара и за убацивање свјежег ваздуха у главну тунелску цијев. Свијетли отвор 
хидротехничког тунела износи 9,0 м

2
. 

Због изградјеног хидротехничког тунела и мјера изведених за сигурну 
евакуацију корисника тунела тунел Созина је један од безбједнијих тунела у 

Европи. Посебан значај код свих тунела даје се на евакуацији корисника.  

5.1. Излази за случај опасности 
У тунелу постоје 9 галерија за везу са хидротехничким тунелом који се 

налази на следећим котама: ГАЛЕРИЈА 1: 446м, ГАЛЕРИЈА 2 : 898 м, 

ГАЛЕРИЈА 3 : 1.229 м, ГАЛЕРИЈА 4: 1.609 м, ГАЛЕРИЈА 5: 1.978 м, ГАЛЕРИЈА 
6: 2.407 м, ГАЛЕРИЈА 7: 2.771 м, ГАЛЕРИЈА 8: 3.198 м, ГАЛЕРИЈА 9: 3.557 м.  

Постојећих 9 галерија су искључиво предвидјене за пјешаке, пошто 

њихов попречни пресјек не омогућава пролаз возилима. 

Евакуациони путеви су дјелови тунела који користе корисници за бијег у 
случајевима опасности. У случају саобраћајне несреће са пожаром,евакуација се 

одвија или главном тунелском цијеви до најближег излаза из тунела или кроз 

најближу галерију.У дугом случају долази се до најближег излаза слиједећи 
ознаке светлећих сигнала.У евакуационе галерије се улази кроз сигурносна врата 

која се налазе на њиховим крајевима. галерије су сигурносне зоне пошто имају 

врата која су 60мин отпорна на ватру,освијетљене су и имају надпритисак који 

онемогућава улазак дима у случају пожара.Улаз у сваку галерију се састоји од 
врата од нерђајућег челика који је отпоран на ватру у трајању од 60 мин.Изнад 

сваких врата постоји шупљина са клапнама које регулишу улазак свјежег ваздуха 

из хидротехничког у главни тунел.Оне су отпорене на ватру у трајању од 120 мин 
и у случају пожара затрварају се помоћу механизма за аутоматско затварање. 

У галеријама 1,2,4,5,6,8 и 9, свака врата имају по двоје крила димензија 1,1 x 

2,0 м за разлику од њих у галеријма 3 и 7 (у којима се налазе трафостанице) врата се 
састоје од два крила димензија 1,7 x3 м.Сва врата се отварају у смјеру евакуације 

помоћу механизма за отварање који посједује рукохвате против панике. 

Када се уђе у једну од галерија у њој постоје још једна врата постављена на 

улазу у ходник који се спушта ка хидротехничком тунелу.Та врата су направљена од 
нерђајућег челика и посједују покретне клапне,које једино дозвољавају да ваздух 

улази из хидриотехничког тунела кроз ходник и галерије у главни тунел. 

5.2. Евакуациона сигнализација 
У тунелу постоје различити свјетлосни и флуоросценти сигнали који 

показују,како путеве за евакуацију тако и средства за примарну интервенцију. 

Флуоросценти сигнали који показују смер излаза у случају опасности 
постављени су на десном зиду главног тунела(гледајући из правца сјевер- југ), на 

сваких 25 м.Укупно постоји 156 сигнала у тунелу. 

Сви сигнали показују удаљењост од најближрег излаза у случају опасно-

сти тако у случајевима да је један излаз блокиран имаће информацију о смјеру и 
удаљености другог излаза који је слободан. 

Свјетлећи сигнали за случајеве опасности показују мјесто гдје су врата за 

евакуацију.Постоје два типа ових сигнала:  
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Висећи- инсталирани су тик изнад сваких евакуационих врата укупно их 
има 9, по један за сваку галерију.  

Зидни- налази се испред сваких евакуационих врата.У свакој галерији се 

налазе по 4 сигнала што укупно чини 36 комада.Овај други сигнала се налази и 
на улазу у хидротехнички тунел из галерије.На саваком улазу имамо по три си-

гнала што укупно чини 27 комада. 

СОС свјетлећи сигнали се налазе на свим оним мјестима на којима је 
смјештен елемент који представља.Они су од огромне користи у часу када је по-

требна почетна интервенција у случајевима опасности или у часу када је 

потребно затражити помоћ из контролног центра.Укупно их има 29,по један за 

сваку СОС кабину. 
Свијетлећи сигнали за паркинг нише и противпожарне апарате се налазе 

у свакој паркинг нише.Врло су битни у часу када је потребно интервенисати 

користећи противпожарни апарат.Укупно их има 10 за сваку паркинг нишу по 1. 
При евакуацији из тунела,евакуациона сигнализација ће водити корис-

ника до најближег излаза из тунела или до најближе галерије која води ка 

хидротехничком тунелу. 

5.3. Сигурносно осветљене главног тунела 
Освјерљење у случају опасности се добија када се дио ноћног осветљења 

напаја преко УПС уређаја.Конкретно,то се постиже спајањем са струјним колима 

осветљења који су одређени за ову намјену(свака друга светиљка од 100W 
дуплаг нивоа).Ово осветљење посједује могућност редукције флукса који ће у 

случају пада напонске мреже сам искључити. 

5.4. Сигурносно осветљење хидротехничког тунела 
Освјетљење хидротехничког тунела се састоји од флуоросцентних лампи од 

18W које су постављење у највишој тачки свода на сваких 25м дуж цијелог тунела. 

5.5. Сигурносно освјетљење у евакуационим галеријама и ходницима 
Освјетљење хидротехничког тунела састоји се од флуорсцентних лампи 

од 18 W које су постављене у највишој тачки свода на сваких 1,75м у галееријама 
и на сваких 20 у ходницима 

5.6. Показивачи смјера 
Показивачи смјера се састоје од 78 свјетлосних сигнала који показују 

смјер најближег излаза за случајеве опасности.Смјештени су на лијевом зиду 
главне тунелске цијеви(гледајући из правца сјевер-југ) на сваких 50м. Причврш-
ћени су за зид на висини од 1.2 м како би се осигурала њихова видљивост чак и 
када постоји дим у тунелу. 

Ови знаци показују излазе који су њима најближи,тако да уколико један 
излаз блокира,корисник ће имати информацију о најближем алтернативном 
излазу.Ови знаци су увијек освијетљени и напајају се преко УПС уређаја тако да 
рачунају са сигурним напајањем 

5.7. Радиодифузни систем 
Инсталацијоим радио кабла на своду тунела постигла се покривеност 

свих зона тунела радиосигналом која омогућује како одвијање радиокому-
никације у случајевима опасности тако и слање порука које су сихронизоване са 
фреквенцијом конвенционалних радио апарата у возилима корисника. 
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Двије рсположиве ФМ фреквенције на којим се могу одашиљети поруке 
су 99,5 МХз и 99,8 МХз 

 

5.8. Екипе за примарну интервенцију 
То је екипа коју чине два службеника/спасиоца који ће одмах након 

инцидента ући у тунел и помоћи при евакуацији.Евакуација ће се увијек 

реализовати у опасној ситуацији.Пошто ће утицај екипе за примарну евакуацију 
бити ограничена самим бројем чланова мора доћи до опште мобилизације свих 

службеника који учествују у експлоатацији како би помогли евакуацији људи из 

тунела. 

Екипа за примарни интервенцију располаже са специјалним ватрогасним 
возилом које има могућност рада у задимљеном простору од 20 минута и 

располаже са термовизијском камером и потребном опремом и средствима за 

гашење пожара и и дјеловања код других техничких интервенција. 
 

5.9. Затворена ТВ мрежа 

Тунел Созина има систем затворене телевизије са покривањем унут-

рашњости тунела и његовог окружења.У тунелу постоје следеће камере у боји: 
- фиксне камере које су смјеште е на своду тунела на удаљености од 100м 

- фиксне камере које су смјештене у паркилариштима 

- фиксне камере које фокусирају улазе у галерије 
- покретне камере (хоризонтално,вертукално,зум) у колуру које су 

 монтиране на стубовима од 8м налазе се на прилазним путевима тунела Созина. 

Све слике се примају у командном центру и снимају током 24х. 
Помоћу камера се може надгледати процес евакуације из командног 

центра када је разлог евакуације пожар,а да је евакуација потребна због дима 

који ће се прво развијати по своду и кретати се према доље брзином која је у 

зависности од његове количине као и брзини којом се хлади и на крју кретаће се 
уздуж тунела.Последица овог последњег биће потпуни губитак видљивости у 

дијелу тунела који је захватио пожар.Због тога је врло битно водити прецизни 

надозор тих зона помоћу камера и прије него се видљивосто изгуби у потпуности 
установити да ли су комплетно евакуисане све особе. 

 

5.10. Систем вентилације 
Када се евакуација одвија као последица пожара или ослобађања отров-

них гасова вентилација има главну улогу у обезбјеђивању сигурности за корис-
нике. 

Систем вентилације је логитудиналан и састављен је од 24,,Јет вентила-
тора,, снаге 30КW.Њихова дистрибуције је следећа: 

- 22 реверсибилна вентилатора причврћених на свод у распореду од 11 
парова дуж цијелог тунела 

- 2 вентилатора која су смјештена на оба улаза у хидротехнички 
тунел.Њихова је функција да дувају према унутрашњости тунела те да на тај 
начин створе надпритисак у галеријама за евакуацију спречавајући на тај начин 
да у њих уђе дим иза главне цијеви. 
Вентилатори из главног тунела као и два из хиодротехничког напајају се директ-

но из више трафостаница1,2,3 и 4. 
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У вези вентилација треба размотрити следеће аспекте: 
- у случају пожара или ослобађања отровниг гасова у нормалним 

условима  

- алгоритам вентилације би требао да погура према главном излазу из 
тунела који је најближи мјесту инцидента. 

- ако има особа на путу којим излази дим, током првих 5мин (док се 

дим 
- стратификује),пожељно је укључивање благо вентилатора који су нај-

ближи ватри. 

У случају пожара или ослобађања отровних гасова,особе које се ева-

куишу треба упутити према галеријама за евакуацију и када стигну у хидро-
технички тунел упутити према најближем излазу. 

5.11. Систем СОС кабина  

Сврха СОС кабина је да се путем говора прими свако упозорење о инци-
денту које корисник тунела сматра неопходним да саопшти.Систем се сатоји од 

низа кабина које се налазе на сваких 200м у одговарајућим нишама у главном 

тунелу,као и од групе СОС кабина на сјеверном прилазу тунела. 

У ситуацији када долази до евакуације треба предвидјети да ће у команд-
ни центар доћи бројни позиви из СОС кабина. 

 

5.12. Оперативна процедура у случају евакуација 
Свака евакуација подразумијева одређени ризик за корисника тунела зато 

би се требала одвијати само у оправданим случајевима када се у тунелу нађу 

блокирани корисници и када су изложени одређеном ризику. 
Тунел треба евакуисати у следећим случајевима 

- у случају пожара,без обзира на његове размјере 

- у случају саобраћајног удеса возила које преносе опасне материје у 

- унутрашњости тунела са просипањем терета или без његовог про-
сипања.У тим случајевима тунел се мора затворити.Наредба за еваку-

ацију се даје ако након затварања тунела у њему има заробљених во-

зила 
- увијек када постоје у тунелу возила која су блокирана и када 

- баремједанод ЦО сензора региструје концентрацију већу од 250 

ППМ 
- у било којој другој ситуацији у којој има корисника који су блоки-

рани 

- тунелу и постоји потенцијална опасност у њихову сигурност. 

 

5.13. Зборна мјеста 

Особе које су евакуисане из тунела окупљају се на мјесто које је сигурно 

и ван тунела.Због свега тога одређена су два мјеста један на јужној други на 
сјеверној страни тунела. 

 

5.14. Опште радње у случају евакуације 

Прописани су задаци и упутства за поступање особља запосленог на 
тунелу код свих видова могућих акцидената  
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6.  ЗАКЉУЧАК 

Саобраћајни тунели одређене дужине морају имати, уз све превентивне 

мјере/вентилација, видео надзор, јављачи пожара, хидрантска мрежа, противпо-

жарни апарати/и ватрогасну јединицу са одредјеном опремом и средствима за 
брзу интервенцију/Специјална брза возила са довољно средстава вода, пјена, 

прах, хидраулични алат, изолациони апарати са компримованим ваздухом и 

кисеоником, термовизијске камере, радиокомуникација, специјално возило за 
евакуацију/. 
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СЛОВАЧКИМ ФАБРИКАМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
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РЕЗИМЕ 

Безбедност је важна за све људе. Такође, безбедност техничког система је веома 
важна за машине, опрему или производне линије, нарочито у аутоматизованим фирмама. 

Међутим, безбедност можемо поделити на два дела. Један део чини безбедност и здравље 

на раду, а други је заштита од пожара. У раду су представљене фабрике моторних возила 

у Словачкој, као и технички системи и заштита од пожара у њима.  

Кључне речи:безбедностy, заштита од пожара, фабрика моторних возила, пре-

вентива, ватрогасно возило 

FIRE PROTECTION OF TECHNICAL SYSTEMS  

IN SLOVAK AUTOMOTIVE COMPANIES 

ABSTRACT 
Safety is very important for all people. Also, safety of technical system is very important 

for machinery, equipments or production lines, especially in automotive companies. However we 

can divide safety into two parts. One part is the occupational safety and health protection at work and 

the second part is the fire protection. In our article we want to introduce Slovak automotive 

companies, as well as the technical systems and the fire protection in them.  

Keywords: safety, fire protection, automotive companies, prevention, fire utility. 

1. INTRODUCTION 

Safety represent a very important part of every day lives all of us. Every day 

we are met with safety, in which fire protection dominates. Actual statistics v fire 

protection in Slovak republic is talk about 100 - 450 fires in calendar year 2009, killing 
44 people and injuring 171 people. At the same time, safety can be characterized as a 

property of object, equipment, technology, activity, or property of buildings to keep 

their structures and properties against defect witch can endanger life of people. 
Based on this, we can tell that safety can by divided on problematic of safety 

and health care at work and on problematic of fire protection 

Fire protection represents a special area, by which in frame of safety we deal 
also with rise and behaviour of fire. Development of ideas of solving prevention 

methods are made in evolution of rules and statutory orders, witch skip from personal 
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intervention (women, children...) and technology (protection of rotated parts, machi-
nery,...) to organized and conceptual arrangements. 

Regarding on facts of development industrial parks In Slovak republic is this 

problematic very actual. In Slovakia we have three automotive companies, which 
represent tops of technology and technological process. Fire protection in each of these 

automotive companies represents number one in safety of automotive company. Opera-

ting process represent details planning of methods that are realised in operating halls. 

1. Automotive companies in Slovakia 

Generally in automotive industry there are five shops – press, body, paint, 
assembly and engine shop.  

The production process of a car starts at the press shop, where outer and some 

inner parts of a car body are manufactured. The automatic press lines, which enable us 
to reach high production efficiency and quality, are used for the production of parts, 

called panels. Main press lines will produce more than 60 various panel types. The 

quality of produced panels is checked in detail by using an unique optical inspection 

3D system that can distinguish even the smallest defects on the surface. The auto pal-
letizing system loads manufactured parts on pallets using four robots at each 

production line. Side body panels are conveyed to the automatic storage by the electric 

monorail system. Based on requests made by the production, panels are automatically 
delivered to the body shop. 

The production of a car further continues at the body shop, where dimensionally 

accurate car bodies, identical in shape as well, are made by putting together and welding of 

subassemblies such as floor, left and right side structure and roof assembly. Dimensions of 
each body are controlled by the automatic control system, which utilizes robots equipped 

by laser sensors. The most important feature of the body shop is the possibility to 

simultaneously manufacture up to 8 different car models on the same line. 
The paint shop is the next stop within the production process, in terms of which a 

car body goes through various surface treatments and gets the final color. The total length 

of the conveyor system, on which a body passes through particular treatments including 
buffer zones, is 7.5 km. Just water borne paints are used at the paint shop and a total of 46 

robots participate in the sealer and paint application. In pretreatment and electrochemical 

coating processes, a unique rotation-dipping system is used, thanks to which a protection 

substance gets to the most inaccessible parts of a body. The working environment requires 
special conditions such as dust-free operation, stable air humidity and temperature that are 

ensured by utilizing the air-handling system. 
Only one carmaker in Slovakia is producing engines. It manufactures four 

types of engines; 1.4 and 1.6 L gasoline engines and 1.6 and 2.0 L diesel engines. At 
the engine shop, three metal cutting lines operate and produce cylinder blocks, cylinder 
heads and crank shafts. In addition, the assembly line for completing engines is also 
situated at the engine shop. Production lines are fully flexible and able to produce 
various engine types at once by using adaptable devices. This enables us to operatively 
react on customers‘ needs. 

The assembly shop is the biggest shop of all production halls, in which the 
assembly and final completion of a car proceed. Bigger parts such as tank, exhaust pipe 
and seats are assembled with manipulators, which contribute to less physical effort of 
operators. Oversized and delicate parts such as cockpit, chassis and glasses are 
assembled by fully automated robots ensuring higher assembly efficiency and quality. 
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At the end of the production process, an assembled car goes through final checking and 
is ready for dispatch to a customer. 

 

Figure 1: Aerial views of automotive company 

The most dangerous object in automotive industry is the paint shop. The building 
is one-floor hall structure with inserted technological platforms. The structure of the 
building is made of reinforced concrete bearing elements. Vertical structures are pre-
fabricated reinforced concrete and steel pillars, horizontal structures are made of 
prefabricated lintels posed on pillars consoles in the transversal direction of the building, of 
prefabricated reinforced steel slab composed of filigree slabs and monolithic concrete 
application.  

The circumferential casing is designed as mounted and attached to pillars of 
the circumferential bearing structure with the spacing of 10 m. Modules intended for 
the façade structure will be principally winded against effects of wind every 5 m by 
means of inserted steel pillars. The circumferential structure consists of reinforced 
concrete base panel reaching up to +0,250 m around the whole building and a light 
circumferential casing made of sandwich panels, having both surfaces made of profiled 
galvanized sheet and thermal insulation of mineral fibers.  

The bearing structure of the roof is designed of steel lattice beams. The roofing 
is composed of trapezoidal sheets, moisture stop, thermal insulation made of mineral 
fibers and water insulation.  

The structure of internal room will be made of dividing walls, concrete or brick 
blocks, plastered cards and glass. The ceiling of these rooms will be on the 1

st
 floor 

made of lower part of the reinforce concrete slab platform or of plastered card plates + 
6,50 m and on the 2

nd
 floor made of light plastered card plates.  

2. Technological production process 
These are basic, gradually linked processes, as follows:  
- Transportation from body shop, 
- Preliminary preparation, 
- Electrolytic galvanizing priming, including drying process, 
- Inspection of priming, 
- Tightening of spaces, 
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- Primer, including drying process, 
- Inspection of primer, 
- Basic coat, including drying process, 
- Finish coating, including firing, 

- Inspection, polishing, repairs, 

- Final inspection, 
- Transportation to the assembly shop. 

Technological sections of the paint shop are divided and positioned so that the 

need to build underground chambers and channels is avoided. The building structure is 
designed as a unit, in which every body work passes through all technological procedures. 

After completion of welding operations in the welding shop, the body work is 

is suspended on skid carriage for the transportation on the conveyor on the connection 

bridge to the paint shop. Body works on skid carriages are transported to the phospho-
rate line and to the electrolytic galvanization priming line by an automatic transporting 

system. After drying the drying oven, the body work is automatically suspended on the 

skid and then the skid is transported to the sealing line. After the completion of the 
body work priming, the tightening, primer application and drying are carried out. 

Further operations are spraying, robotized application of the basic coat and after the 

drying process the application of the finish coat and drying in the oven.  

The complete inspection is very detailed and demanding process and it results in 
various small or important repairs or retouches of the body work painting. The final 

inspection, aimed at verification of the absolute quality of each body work, is followed by 

the waxing of cavities and transportation to shipment priming stock with finished body 
works. Here all body works wait for a further instruction of the transportation control 

system for being released and transferred through the bridge connecting the paint shop and 

assembly shop. At the end of the bridge in the paint shop each body work is automatically 
taken from the skid and suspended on the transport suspender going to the assembly shop.  

Basic technological operations are supported by various supporting techno-

logies, which have to be rated in accordance with the basic capacity of the paint shop.  

The fire safety of the Paint Shop is dealt in accordance with the Regulation of the 
Ministry of Interior of Slovak Republic No. 94/2004 Coll., which institutes technical 

requirements related to the fire safety at construction of buildings and their utilizetion 

(hereinafter referred as to the ―Regulation‖), with the Regulation of Ministry of Interior of 
Slovak Republic No. 142/2004 Coll., which institutes principles of the fire safety at 

construction, utilization and operation of plants and other premises, in which surface 

treatment operations of various products are carried out by means of painting agents, with 
the Regulation of Ministry of Interior of Slovak Republic No. 96/2004 Coll., which 

institutes principles of fire safety related to handling and warehousing of inflammable 

liquids, heavy heating oils and animal and vegetal greases and oils, with the STN 92 0201 

standard ―Fire safety of constructions, Common provisions‖ and other related standards.  
The unit is a one floor level building with an inbuilt technological platform, 

alias mezzanine and a technological level, where the machine room of the air venting 

system is situated and which is situated as the last elevated floor without a permanent 
of temporary working position. In accordance with the § 5 the mezzanine is not to be 

considered as a fire level, on its floor there are openings with the total ground surface 

of 22 % of the lower fire level. The machine room of the air venting system is not to be 
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considered as a fire level. In accordance with the STN 92 0201 standard this is a 
building with one fire level.  

3. Technical and technological equipment 

The confirmation of fire safety of individual technological equipment of the 
paint shop is not the subject of the present project documentation. The utilization and 

operation of the paint shop has to be in accordance with the Regulation No. 142/2004 

Coll., and related prescriptions.  
General conditions 

Production equipment shall be made of uninflammable material or of such 

material that in case of fire does not significantly changes its properties and does not 

participate in fire propagation, and they will be designated so that due to the power 
supply stopping their safety is not endangered.  

Supply hoses of production equipment aimed at transport of coating substances 

and diluents will be made of electrostatic conductive material. Metallic parts of 
production equipment including pipe distribution for coating substances and diluents 

will be conductively interconnected and grounded. Production equipment for surface 

treatment operations of products made of electrically conductive materials with the 

total surface exceeding 0,5 m
2
, allow the grounding of these products.  

The content of supplying pipe distribution containing coating substances and 

diluents, may be in case of an accident, emptied and these pipes will be disposed so 

that they can not be heated up to the temperature higher than ignition temperature of 
the transported liquid reduced by 50 °C. 

Spraying booths 

No spraying booth is designed within the technological process of the paint 
shop, where both automatic and manual application of coating substances is carried 

out. These operations are divided into separated cages.  

Spraying equipment are executed so that in case of an interruption of the ex-

hausting of the spraying booth or in case of stopped operation of the continuous trans-
port equipment the supply of coating substances will be interrupted too. Doors giving 

to the spraying booth of the automatic or manual coating substance application or 

giving to an area of their application will be equipped with metallic door contacts, 
which will stop the production equipment if doors are opened; these contacts may not 

influence operation of equipment aimed at the protection against fire and explosion.  

The industrial robot has to be realized and positioned so that its operation may 
not influence functions of equipment aimed at the protection against fire and explosion.  

Spraying booths are equipped with devices aimed at the protection against fire 

or explosion according to requirements.  

Drying ovens 
A drying oven uses a gaseous fuel and is heated up indirectly; system of 

burners of the heating equipment is situated outside the area of drying tunnels. Equip-

ment for the temperature monitoring are installed in the inside area of the drying oven. 
The heating equipment is automatically stopped in case of any failure of the drying 

tunnel evacuation.  

The temperature of surface parts of heating equipment must be lower by at least 50 

°C as the ignition temperature of coating substances or their diluents. Heating equipment 
shall be positioned so that coating substances may not drop on them from dried products.  
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Transport equipment 
When coating substances are transported within an electric field, transport 

equipment have to be executed so that the value of leaky resistance of the spraying 
device prescribed by the manufacturer is not exceeded and that at the place of contact 
with product no spark jumps.  

The continuous transport equipment for application of coating substances in 
spraying cages for an automatic application will be realized so that their start up is not 
possible if the exhausting equipment is not in operation at the same time. 

Air venting system equipment 
The air exchange in paint shops and drying ovens have to be ensured by means of 

a under pressure method; if particular requirements for dust free environment are 
presented, then venting in the paint shop may be carried out by means of an over pressure 
method; smokes and vapors from operation are voided to be spread into surroundings 
areas. A sufficient air exchange ensures that the concentration of dangerous substances in 
any place of plant does not exceed 25 % of the lower limit of explosion.  

Outlets from the exhausting pipe of the air venting equipment over the building 
roof are distanced at least 1,5 m from building structures made of inflammable 
materials and they ensure a dispersion of contamination matters so that they can not be 
inducted back to the operation plant. 

Air venting system equipment and devices are equipped with a efficient filter 
aimed at retaining inflammable aerosols coming from coating substances and their 
diluents (for example: in spraying ovens the retention of water is ensured) and they are 
equipped with fire flaps in order to avoid the propagation of fire between individual 
fire sections. The building disposes of two machine rooms of the air venting system, 
where the first one is determined only for one fire section (production hall) and the 
second one for more fire sections (inbuilt premises).  

Electric installations 
The electric installation is carried out regarding the determined environment as 

per official records. Electric equipment and devices, which have to be in operation 
even during fire (emergency lighting, fire fighting technical equipment and devices) 
are ensured in accordance with the Regulation by means of a permanent supply of 
power energy from two independent sources (electric network and standby source – 
diesel generator, UPS or accumulator) by cables in accordance with the Regulation. 
The switching to another power supply is automatic.  

Emergency lighting are installed and marked in the following:  
- all escape passages and exits, 
- machine rooms of air venting system equipment, 
- control rooms, 
- warehouses and processes with inflammable liquids. 
The electrostatic conductive floor is made in:  
- Paint shops with the zone 1, 
- Paint shops with the zone 2 only for manual application of coating sub-

stances. 
Emergency STOP pushbuttons enabling the stopping of equipment in case of fire 

are situated in the paint shop hall.  
The building is equipped with a lightning conductor. 
Heating  
The heating of the building is designed in accordance with the STN 92 0300 

standard ―The fire safety of local heating devices and heat sources. The heating of hall 
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is designed to be by hot air by means of air venting units. The heating of inbuilt pre-
mises is designed to be ensured by electric convector elements, dressing rooms and 
washing rooms are to be heated by the air venting system. The machine room of the air 
venting system is heated by gas heating units and convectors.  

Inflammable liquids 
Requirements related to the fire safety are dealt in accordance with the Regula-

tion No. 96/2004 Coll., which institutes principles of fire safety in case of handling and 
warehousing of inflammable substances and liquids, heavy heating oils, vegetable and 
animal oils and greases, the STN 92 0800 standard ―Inflammable liquids, Operation 
plant and warehouses‖. 

The technological process, for the purposes of surface treatment operations, 
uses liquids that are composed of paints and diluents. Two types of paints are used:  

- water-down paints (Primer, Basic Coat), 
- inflammable liquids (Clear Coat). 
Volumes of paints in warehouses and paint mixing plant are as follows:  
- 6.900 l paints based on diluents  
- 4.500 l  water-down paints 
Diluents based paints are classified into 2

nd
 class of danger (ignition point >27 

°C). Water down paints has before their dissolution the ignition point of 61-93 °C. 
Water down paints is supplied to warehouses only in dissolved conditions.  

The area of paint shop, coating substance preparation hall and ready to use 
warehouse, where inflammable liquids or coating substances creating with air ex-
plosive gaseous atmosphere are used, have to be equipped with the floor down sloped 
towards to the collection or emergency tank. Warehouses and operation halls contain-
ing inflammable liquids will be equipped with an emergency or collecting tank. The 
volume of an emergency tank is dimensioned in accordance with the STN 92 0800 
standard to 10 % of warehoused inflammable liquid volume, but not less than the 
volume of the biggest transported package. The emergency tank of the operation hall is 
of such volume that it may retain at least:  

a) The volume of inflammable liquids in the biggest tank or 
b) 60 % of inflammable liquids that are in technological equipment or are 

prepare for them during 

1. 5 minutes, if the equipment is equipped with a stopper situated above the 

entry to the operation hall, which automatically interrupts the supply of 
inflammable liquids if their volume, pressure of temperature are changed 

in comparison to determined values, 

2. 15 minutes in other cases. 
The emergency tank in the warehouse of inflammable liquids is represented by 

the floors, which is made of uninflammable materials and resistant to chemical effects 

of inflammable liquids. The bottom part of the emergency tank is down sloped towards 

the gathering tank.  
The venting of the warehouse of inflammable liquids is endured even during the 

current operation by a forced venting with at least a double exchange of air per hour. The 

forced venting ensures at least ten times of volume of exchanged air per hour.  
Metallic structures of buildings and their parts, where inflammable liquids are 

warehoused or handled, have to be conductively interconnected, grounded and protect-

ed against effects of the atmospheric electricity. Metallic parts of technological equip-

ment and tanks have to be conductively interconnected, grounded and protected against 
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effects of the atmospheric electricity. No cable channels accessible from the upper part 
are situated in the paint shop.  

2. CONCLUSION 
 

Increase of fire can be reached by different combination of situation. Possible 
situations and theirs combination are in marked way conditional by individual key 
equipments technical systems.  

Probability of increasing fire is different; there out will be result of risk. By 

appraisals expectation of rising of fire and impact rising of individual situation is 

necessary to come out from technical parameters of individual equipments. 

Knowing of operating process and installation of fire protection equipments 
(fire alarm system, fire-extinguishers, fire hydrants, …) on the results of fire analyses 

by Regulation No. 611/2006 regarding the operating process or by using materials in 

individual operating process. Also, it is necessary regarding the elimination of fire risk, 
iterative education of employees‘ about fire protection. All this steps are very im-

portant for prevention of fire risks in automotive companies.  
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zeleny@fpv.umb.sk, markova@vsld.tuzvo.sk, mrackova@vsld.tuzvo.sk 

 

РЕЗИМЕ  
Рад је подељен у три целине: први део се бави принципима и основама две базичне 

методе за анализу ризика – Анализом стабла отказа (FTA) и Анализом облика и последица 

отказа (FMEA). Нагласак је стављен на процес креирања стабала; други део је фокусиран на 
принципе анализе стабла коришћењем статистичког приступа; трећи део се бави базичним 

принципима објашњења анализе стабла путем методе дуалне вероватноће. 

Кључне речи: FTA, FMEA, FMECA, стабло догађаја, стабло отказа, анализа ризика, 

вероватноћа, поузданост 

 

RISK RATING THROUGH THE FAULT TREE  

AND EVENT TREE ANALYSES  

ABSTRACT 

The article is divided on three parts:  

- first part is oriented on principles and fundamentals two basic methods of risk analyses – 

Fault tree analyses (FTA) and Failure mode and effect analyses (FMEA). Attention is focused on 

trees creation process, 

- second part is focused on the principles of trees analyses using by statistical approach.  

- third part is oriented on basic principles explanation of the trees analyses using by dual 

probability method. 

Key words: FTA, FMEA, FMECA, event tree, fault tree, risk analyses, probability, 

reliability.  

1. INTRODUCTION 

Public notice 611/2006 Z.z. concerning the fire departments detailed deals 
about fire risk analyses. It recommends mainly FTA and FMEA methods exploitation. 
Methods is possible to use both, quality and quantity approach risk analyses. Both 
methods ―work‖ on the base of events or faults tree structure.  

1. FTA, FMEA 
1. 1 Fault Tree Analyses 
The method represents one of the most exploited tools of deductive risk analy-

ses procedures.  
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2 Department of Fire Protection, University in Technology Zvolen, Faculty of Wood Sciences and 
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The fault tree analyses starts with the identification all of the top events, which 
can occur unacceptable consequences. Top events – accomplished or fictive can by 

divided on three groups: 

- events occurred outside of analysed system which can damage it or its com-
ponents, 

- events occurred inside of analysed system, which can damage it or its com-

ponents, 
- events occurred inside of analysed system, which can damage surrounding 

components of analysed system.  

Next step is oriented on defining of all events which contribute directly to the 

top events by logical links. After events defining, the process is ―shifting‖ on the lower 
level and procedure is repeated. This process is continued until the lowest level or most 

basic events are reached.  

Four advantages of the FTA method are generally known: 
- while the inductive risk analyses methods are oriented on the events 

structure developing using by bottom to top approach and possible con-

sequences are defined as a ―secondary outputs‖ of structure developing, 

FTA unacceptable consequences defines as a ―primary starting points‖ and 
after this step creation all possible tree events are designed using by top to 

bottom approach, 

- FTA is based on graphical representation of the relationships among 
analysed and defined events, 

- FTA is both, quantitative and qualitative method, 
- logic relationships among events give opportunity to see analysed system 

in the relation with the system surrounding.  
There are five basic reasons of the event occurring: 

1. primary failure – basic failure of the system component itself, 
2. secondary failure – failure of the system component occurred by outside 

factor (vibration, high outside temperature, etc.), 
3. primary human mistake or error, 
4. secondary human mistake or error occurred by outside factors (psychic 

load, noise, etc.) 
5. wrong instruction. 

Basic output of analyse is event or fault tree. It represents graphical output 
which offers: 

- list of all linked events, 
- event definition and identification, 
- events logic relationships.  
1.2.  Failure mode AND Effect analysis  
Inductive methods of risk analysis represent, or exploit the bottom to top 

approach. Starting points of these methods are: 

- defined structure of elements and working conditions of the analysed sy-

stem, 
- hierarchic structure of subsystems, 

- defined list of risk factors, initiators and conditions that are able to start of 

occurring chain of logic following unplanned, uncontrolled and undesired 
events.  
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The chains creation is doing by two lines. One line represents procedures of 
the logic following events creation – qualitative side of analysis. Second line represents 

procedures of the probability quantification of each created chain can occur. 

 

Fig. 1 Event tree 

 

Fig. 2 Inductive principle approach. 

FMEA is inductive method widely used for technical system risk analyses. The 

purpose is to identify the different failures and modes of failure that can occur at the 
component, subsystem and system levels and to evaluate the consequences of these 

failures. Basic condition of FMEA method applying is very clearly defined and de-

scribed list of all components of system and their hierarchical structure given in 

subsystems hierarchy.  
Analyse usually starts at the component level. Next step represents a list crea-

tion of all possible abilities of element failure occurring. Elements are assessed 

separately. The element failure consequences are evaluated as a higher subsystem level 
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way or concept failure. The way or concept failure is defined as a failure phenomenon 
observation. In case of criticality analyses applying during FMEA procedure, the 

FMEA approach is changed on FMECA mode – Failure mode, effects and criticality 

analysis. FMEA method is not possible to apply on the man-machine system risk 
analysis. 

2. STATISTICAL APPROACH 

2.1.  Failure/Accident As An Event 
Failure/accident occurring is possible to consider as an event and the time 

period TN between two events as a continuous quantity. TN is possible to describe by 

distribution function F(t), 

tTPF(t) N  

or by complementary function  

R(t) = 1 – F(t) 

represents a system or component reliability. 

tTPtR N  

represents a probability that time period TN will be longer that time period t.  

The function  

dt

tF d
tf  

represents a probability density function of failure/accident occurring in the system. 

Failure/accident intensity occurring is defined by function  

tR

tf
tλ  

Statistical theory of the technical systems reliability analysis usually uses fol-

lowing probability distributions: 
Weibull distribution W(m,d), 

Exponential distribution E( ), 

Normal (Gaussian) distribution N ( , 
2
) 

Gama distribution G ( , b) 

Weibull distribution W(m,d) 

Probability function density is equal 

c tfor      ,.e
d

ct

d

m
tf

m

d

tx

1)-(m).(  

C, d, and m are distribution parameters.  

Parameter m is the ―shape‖ parameter.  
Parameter d is scale parameter of x axis.  

Parameter c is starting point of x axis.  
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C is usually equal zero. 

 

Fig. 3 (t) function of the Weibull distribution 

Various types of the (t) function in relation on parameter m shows fig. 3. 

Exponential distribution E( ) 

Special type of Weibull distribution is distribution with parameter m = 1 (Fig. 

3). This type represents distribution characterised only one parameter  

.konštλtλ  

Probability of failure/accident occurring is constant, that means a failure 

/accident occurring does not depend on the failure-free time period.  

Normal (Gaussian) distribution N ( , 
2
) 

Normal, some time called Gauss-Laplace distribution, or law of mistakes dis-
tribution is described by the probability function density 

 

Fig. 4 f(t) function of the Normal distribution 
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2

22σ

μx

.e
2πσ

1
xf  

 = mean value,  

 = standard deviation. 

Gama distribution G ( , b) 

Gama distribution is described by the probability function density 

λt1b
b

.e.t
Γ(b)

λ
tf  

 

Fig. 5 (t) function of the Gama distribution 

Because: 

R(t) = 1 – F(t), 
dt

tF d
tf , 

tR

tf
tλ , etc.,  

on the base of F(t) or R(t) or f(t) or (t) function we can write: 

0

N dttt.fTE  

Where E  TN  is mean value of time period to failure/accident, or between two 
failures/accidents, 

0

2
NN dttfTEtTD  

Where D  TN  is variance of a random. 
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2.2.  Technical system 
Technical system can by considered as a system Mk compounded of k 

electronic, mechanical and electromechanical elements E1, E2,..., Ek. From point of 

elements structure there are two basic types of technical system – series system and 
parallel system and their combinations. Failure free system operation is possible to 

reach by two basic philosophies: 

Deterministic philosophy is based on binominal principle: 

 

Statistical philosophy gives opportunity to define reliability in wide scale:  

 

Being possible to define each system element by functions 

tTPF(t) N  and tTPtR N , 

it is possible to define system function 

tTPtR Mk ,  

Where t0   1tR0 Mk  

 

Series system Mk s  

Series technical system Mk s is able to work in condition failure free operation 

each of system elements. On base of theory of probability we can write 

tX.....tX.....tXtX klil2111   

where k>1 and Xi1(t) – i- system element is failure free operation in time t  
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k

1i

ik21il

k

1i
sMk tRt......Rt.RtRtXPtR   

 

Fig. 6 Series system Mk s  

Parallel system Mk p 

Parallel technical system Mk p is able to work in condition failure free opera-
tion minimal one system elements. On base of theory of probability we can write 

0tX.....tX.....tXtX koio2010   

where k>1 and Xi0(t) – i- system element is in failure in time t  

  
k

1i

ipMk (t))R - ((1tF  

and 
k

1i

ipMkpMk tR11tF1tR  

  

Fig. 7 Series system Mk p 

In case of combined system structure (see Fig. 8 and Fig. 9), at first a de-

composition of structure on elements series or parallel substructure is needed. Next for 
each substructure is needed to define function R(t), or F(t). Finally for substructures 

structure is needed to define function R(t).  

 

Fig. 8 Series parallel system Mk sp 
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Fig. 9 Parallel series system Mk ps 

Statistical approach is very good process for system reliability and failure 
occur probability defining. Weakness of statistical approach is impossibility to define 

and to describe failure occur processes and processes started by failure [1].  

3. DUAL PROBABILITY PRINCIPLE 

3.1 General principle 
Generally spoken, risk is two – dimensional concept involving likelihood that 

will cause unplanned, unexpected, and undesired event and losses describing the event 

consequences. Risk reflects both the likelihood that harm will occur and its severity. 
Hence these factors should be taken info account when undertaking either qualitative 

or quantitative risk assessment. Risk defines a level or degree of hazard that means 

risk is evaluated hazard.  
Danger associated with industrial processes, products or services present their 

potential to cause harm in the actual circumstances of their use. 

Hazard, as a specified danger can by as a follow: 

 property hazards – damage or loss of machines, equipment, buildings, products,  

- semi products, etc. 
- human hazard – injury, death, long term injury danger (cumulative or 

chronic) 

- environmental hazards – special as an industrial accident consequences, 
- others– loss of goodwill, trade leadership, etc.  

 
Risk recognition is systematic process for describing and quantifying the risk 

associated with hazardous substances, processes, action advents. Risk concept, that risk 
represents a potential for loss in the uncertain future is logically and simple. However, 
the risk assessment is quite complex and often difficulty. Process of risk recognition 
consists of three basic activities: 

- hazard identification, 
- risk assessment, 
- risk evaluation. 
Hazard identification is one of most important part of risk recognition pro-

cess focused on identification and specification of starting risk chain elements. 
Risk assessment is focused on describing and quantifying of exposure pro-

cesses and causal processes. Exposure process represents a chain of logically suc-
ceeded, undesired and unplanned events including summary of people, things and parts 
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of environment (air, water, soil etc.) which may be exposed by results of accidents or 
other top events placed on the end of risk chain. Causal processes represent a course of 
health, environment and property consequences and probably losses calculation (Fig. 
10). 

 

Fig. 10 Chain of events 

Risk evaluation is focused on judging or comparing the significance of ac-

cessed risk. The fundamental, equation in any risk evaluation is: 

 

Its clear, that one accident can occur a various type and scale of consequences. 

On base of this fact, Fig. 10 can by replaced by Fig. 11.  

 

Fig. 11 General scheme  

For better explanation of dual probability principle, let see the fundamental 

equation again, but from point of view human hazards and on the base following 

examples.  

Example 1. 

Let we have a cyclist doing approximately 1200 km per year. Taking account 

his skills, quality of his equipment and tracks parameters a probability of his falling 
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down from bike can be given 4x10
-4 

that means 1 falling down per 2500 km. The 
falling down from a bike can be classified as an accident and accident can be defined 

as an undesired unplanned event.  

A lot of experiences confirmed that: 
- all accidents are incidents, but 

- all incidents are not accidents 

- All injuries result from accidents, but 
- all accidents do not result injury 

This fact has to be taken account in our example. From point of view a human 

risk, the falling down from a bike can occur: 

Table 1 

Type of health consequences  

no injury, H1 

light injury not demanding attendance with no loss of work ability, H2 

injury demanding attendance with no loss of work ability,  H3 

injury demanding attendance with partial loss of work ability, H4 

injury demanding attendance with total loss of work ability, H5 

death H6 

 
Going back to the fundamental equation is very important to create combina-

tion of P and C. 

 
It seems, that fundamental equation have to be transformed to be able take 

account each possibilities of combinations P and C. More suitable form of equation can 
be given as a follow [2, 3] :  

 
where 

P (A) = probability of accident occurring 
P (Hi) = probability of i – type health consequences results from accident 
Ci = severity of i – type health consequences 
Let we focus our attention on the set of above mentioned possible health 

consequences of accident. In accordance with Table 1 we can define two very import-
ant postulates: 

- One of consequences H1 – H6 must be on the end of each accident chain 
of events. The question is: Which of them? 

- It is impossible phenomenon that one accident can affect to one man two 

or more above described types of health consequences on one time – 

simultaneously. 
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On base of these postulates we can write: 

H1  H2  H3  H4  H5  H6 = E 

  
P (H1) + P (H2) + P (H3) + P (H4) + P (H5) + P (H6) = 1, 

 

where E is a certain event and occurring of any event from H1 – H6 events is certain 
phenomenon. 

H1  H2  H3  H4  H5  H6 =  

 

P (H1  H2  H3  H4  H5  H6) = 0, 

 

where  is impossible event and events H1 – H6 cannot occur simultaneously, they are 

mutually exclusive. 
On the previously bike accidents analyses we can define follow probability of 

H1 – H6 consequences: 

P (H1) = 0.270 
P (H2) = 0.380 

P (H3) = 0.240 

P (H4) = 0.102 
P (H5) = 0.005 

P (H6) = 0.003 

 

 P (Hi) = 1.000 
 

Concerning of our example we can write: 

R3 = (4x10
-4 

x 0.240) x C3 

R5 = (4x10
-4 

x 0.005) x C5, etc.  

Example 2. 
Let we have three various independently worked completely equipped com-

pressors placed in special room. A worker has to visit machine room and check these 

compressors from time to time. Doing these activities a worker spent approximately 20 
minutes per shift (8 hours) in the machine room.  

Let each compressor has given probability of failure (explosion) a follow: 

P (C1) = 1 x 10
-4
, that means explosion can appear 1 time per 10000 hours of 

work, 

P (C2) = 1,33 x 10
-4
, that means explosion can appear 1 time per 7500 hours of 

work, 

P (C3) = 8.33 x 10
-5
, that means explosion can appear 1 time per 12000 hours of 

work. 

Our aim is to calculate a human risk. 

Because of discontinuing work of compressors  
10000 hours of work represents approximately 20000 shifts for compressor no. 1,  

75000 hours of work represents approximately 18750 shifts for compressor no. 2,  

12000 hours of work represents approximately 17100 shifts for compressor no. 3,  
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the probability of compressors explosion calculated with relation to shifts of work is a 
follow: 

P (C1) = 5,00 x 10
-5 

P (C2) = 5,33 x 10
-5 

P (C3) = 5,84 x 10
-5 

It is clear, that explosion of any compressor can result a human damage. Ex-
plosion of any compressor is phenomenon independent on two others and it is possible 
simultaneously explosion of two or all compressors in one time too.  

Probability of explosion can be given by equation: 

P (E) = P(C1) + P(C2) + P(C3) - P(C1C2) - P(C1C3) - P(C2C3) + P(C1C2C3) 

Now a probability of worker appearing in the machine room in time of one 
shift must be calculated.  

P (W) = 0.33/8 = 4,125 x 10
-2 

Probability of simultaneously occurring of both, explosion and worker ap-
pearing in the machine room is 

P (accident) = P (E) x P (W) 

On the previously accidents analyses we can define follow probability of H1 – 
H6 health consequences: 

P (H1) = 0.05 

P (H2) = 0.08 
P (H3) = 0.15 

P (H4) = 0.20 

P (H5) = 0.32 

P (H6) = 0.20 
 

 P (Hi) = 1.00 
Concerning of these we can write. 

Ri = (P (accident) x P (Hi)) x Ci 

From point of view Fig. 11, dual probability principle process applying have to 
by divided on two relative separate but very wide linked parts: 

- accident/event identification as a result or end of chain of events, 
- consequences identification as a final accident/event results. 

4. RESULT - ACCIDENT/EVENT IDENTIFICATION 

The chain of events causes an accident/event can have various shape and structure [4]. 
There are three basic possibilities:  

 

Fig. 12 Simply chain of events shape  

In this case we can write 

P(N) = P(U1), 
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Fig. 13 Branched chain of events shape 

In this case we can write 
n

i

iUPNP
1

)()(  

 

Fig. 14 Complex chain of events shape based on logic adding and logic multiplying 

ACCIDENT/EVENT  CONSEQUENCES SYSTEM 

There are five basic system types: 

accident/event  one specific consequence 

 

accident/event  some parallel occurred consequences 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

374 

 

In this case we can write: 

a) mutually exclusive consequences - consequences A, B, …. K cannot occur 

simultaneously 

A  B  C .....  J = E 

P(A) + P(B) + …….. P(J) = 1 

b) mutually non exclusive consequences - consequences A, B, …. K can occur 

simultaneously 

A  B  C .....  J ≠ Ø 

 

accident/event  parallel occurred consequence and event or chain of event 
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one specific accident/event  one specific consequence (domino effect) 

 

some accidents/events  one specific consequence. 
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КВАНТИФИКАЦИЈА НЕКИХ ЕЛЕМЕНАТА  

ПОЖАРНОГ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ  

НА ОСНОВУ ЧЕК-ЛИСТИ 

Душан Гавански1, Матија Сокола1, Слободан Крњетин2  

vanja.gav@gmail.cоm, sokola@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 

Оцена пожарних ризика је интегрални део оцене укупне безбедности и здравља на 

раду. У раду се прво представљају врло детаљне чек-листе за препознавање пожарних опас-

ности у радним просторијама и објектима, са груписањем на: изворе паљења, присутност за-

паљивих материја, постојање противпожарних система и потенцијалне последице по људ-
ство.  

С обзиром да неке ставке у чек-листама могу имати далеко већи утицај на пожарне 

опасности или на последице пожара, у раду се предлаже додељивање фактора значаја сваком 

питању у чек-листама и примена методе нумеричке пондерације. Затим се пореде резултати 

квантификације вероватноће настанка пожара на основу целокупне чек-листе и парцијалних 

чек-листи (према наведеном груписању), као и потенцијалних последица по људство, са и без 

фактора значаја, за мању столарску радионицу.  

Кључне речи: пожарни ризик, чек-листе, фактор значаја, квантификација. 

QUANTIFICATION OF SOME ASPECTS OF FIRE RISK  

AT WORKPLACE BASED ON CHECK-LISTS  

ABSTRACT 
Estimation of fire risks is an integral part of occupational health and safety. The paper first 

presents very detailed checklists for identification of fire hazards in workrooms and buildings, 

classified into: ignition sources, presence of flammable materials, existence of firefighting systems 

and potential consequences to persons.  

As some items in checklists can have a significantly larger influence on fire risks or fire 

consequences, a method of attributing an importance factor to every question in the checklists, 

followed by numerical weighting, is proposed in the paper. The results of quantifying the probability 

of fire occurrence andpossible consequences to persons, based on the whole checklist and on partial 

checklists (classified as above), with and without weighting are compared, for a small woodworking 

workshop. 

Key words: fire risk, checklists, importance factor, quantification.  

1. УВОД  

Процена ризика није егзактна наука, тако да се сматра да ризик има ап-
страктно значење, које произилази из класичне дефиниције да ризик представља 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
2 Факултет Техничких Наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 

mailto:sokola@vtsns.edu.rs
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производ двеју величина: вероватноће појаве настанка нежељеног догађаја („има-

гинарне― величине) и величине штетe („реалне― величине) 1 .  
Пожарни ризик се најчешће разматра као вероватноћа да се десе оште-

ћења или губици имовине и живота особља услед настанка пожара. Процена по-

жарне безбедности, која представља основно поље проучавања пожарног инже-

њеринга, је резултат процене нивоа пожарног ризика. Свака одлука повезана са 

пожарном безбедношћу у ствари је одлука о пожарном ризику 2 . 
За израду Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, ли-

ценциране организације у Србији из области БЗНР или користе постојеће признате 

методе или су развиле сопствене развијене методе, које су модификација и/или 
комбинација већ постојећих. Све оне мање или више поштују члан 3. Правилника 

о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 3 , где је 
тачно дефинисан садржај Акта.  

Неопходно је истаћи да при изради Акта о процени ризика треба посветити 

посебну пажњу препознавању опасности од настанка пожара везаних за радно 
место, радну околину и грађевински објекат. 

2. ЧЕК-ЛИСТЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ  

ПОЖАРНИХ ОПАСНОСТИ 

Стручњаци који проучавају процену пожарног ризика на радном месту и 
у радној околини наглашавају да увек постоји и известан степен неодређености 

или несигурности 1 , јер се не ради о прорачуну већ о процени.  
При процени пожарног ризика, највећа потешкоћа је одређивање реалне 

вероватноће настанка пожара.  

Чек-листе за процену вероватноће настанка пожара  
У раду се прво представљају врло детаљне чек-листе за препознавање 

пожарних опасности у просторијама и објектима, са груписањем на: изворе 

паљења (листа А – 18 питања), присутност запаљивих материјала (Б – 16 питања) 
и постојање противпожарних система (В– 21 питање).  

Ове табеле могу се користити за процену вероватноће настанка пожара. 

За формирање ових чек-листи послужила су искуства домаћих стручњака из 

области ЗОП 4-7  и страних институција 8,9 .  

За разлику од постојећих листи, уместо уобичајених одговора ДА/НЕ, 
предлажу се одговори „Опасно―, „Небитно― и „Безбедно―. Након попуњавања но-

воформираних чек-листи, брзо се уочава која су питања означена одговором 

„Опасно― и затим се лако могу предложити одговарајуће корективне мере.  
У табелама је додата и колона „Фактор значаја― (ФЗ), која сваком пита-

њу, за потребе нумеричке квантификације, даје бројчану тежину (овде је усвојен 

ранг од 1 до 3), сходно процењеној важности посматраног стања. 

У приказаним чек-листама за процену вероватноће настанка пожара нису 
обухваћене особе изложене пожарним опасностима.  

Како је основни циљ овог дела рада процена вероватноће настанка 

пожара на радном месту, а у ПИЛЗ методи процене ризика постоји коефицијент 
Б, који означава број особа изложених опасности, број људи ће бити уважен у 

оквиру ПИЛЗ методе. 
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Табела 1: Чек-листе за пожарне опасности у објектима  

ЛИСТА А : Извори паљења 

Бр. ФЗ Питања ОП НБ БЗ 

А 1 3 
Да ли се користи неисправно постављена или механички оштећена 

електрична опрема, уређаји, инсталације или разводни ормани ? 
   

А 2 3 
Да ли је електрична инсталација испитана од стране лиценциране 

особе/установе и да ли има позитиван стручни налаз ? 
   

А 3 3 

Да ли у разводним орманима, и на електричним уређајима има 
потамнеле или искривљене пластике која би указивала на 

повећано загревање услед лоших контаката ?  

   

А 4 1 

Да ли у близини запаљивих/горивих материјала има извора 
осветљења (сијалица са ужареним влакном, живина или 

флуоросцентна светиљка) који нису у заштићеном кућишту ? 

   

А 5 3 
Да ли се користе импровизовано настављани или механички 

оштећени адаптери или продужни каблови ? 
   

А 6 3 
Да ли се употребљава било какав неисправан или оштећен 

преносни електрични уређај или апарат ? 
   

А 7 2 

Да ли се на радном месту користе непокретни грејни уређаји, који 
су од запаљивих/горивих материјала удаљени мање од 0,9 м и да 

ли су грејна тела стабилно постављена? 

   

А 8 3 

Да ли се на радном месту користе преносни грејни уређаји 
(калорифер, кварцна пећ), који су од запаљивих/горивих 

материјала удаљени мање од 0,9 м ? 

   

А 9 2 
Да ли су електрични грејни уређаји прикључени директно у зидну 

утичницу ?  
   

А 10 2 
Да ли се по завршетку рада искључују сви непотребни електрични 

потрошачи или се искључује комплетно напајање дела погона ?  
   

А 11 3 
Да ли се стриктно поштује забрана пушења, осим на местима/просто-

ријама где је пушење дозвољено ? 
   

А 12 2 
Да ли се, тамо где је пушење дозвољено, опушци истресају у металне 

корпе у којима се не могу наћи запаљиви материјали (нпр. папир) ? 
   

А 13 1 
Да ли постоји могућност да пожар настане намерном паљевином 

(стална чуварска служба, видео надзор уживо) ? 
   

А 14 3 

Ако се процес рада одвија употребом отворених извора паљења 
(сагоревање, заваривање, сечење пламеном, итд.), да ли су 

запаљиви материјали евакуисани или на безбедном растојању ? 

   

А 15 1/3 
Да ли у кухињи и/или трпезарији постоје опасности од кувања, 

извора отвореног пламена или извора топлоте ? 
   

А 16 2 
Да ли постоји опасност од настанка варнице услед електростатичког 

наелектрисања (нарочито у присуству прашине органског порекла)? 
   

А 17 2 Да ли оближње зграде могу да представљају пожарну опасност ?    

А 18 1 

Да ли има и неких других потенцијалних извора топлоте или 
паљења (механички изазвана варница, трење, самозапаљење) ? 

Ако је одговор ДА навести врсту и место настанка. 

   

(ФЗ – фактор значаја, ОП – опасно, НБ – небитно, БЗ- безбедно) 
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ЛИСТА Б: Присутност запаљивих материјала  

(запаљиве чврсте материје, запаљиве течности и гасови,  

конструкција зграде са аспекта пожара) 

Бр. ФЗ Питања ОП НБ БЗ 

Б 1 2 Да ли се просторије одржавају у чистом и уредном стању ?    

Б 2 1 

Да ли се на радном месту или у његовој околини налазе веће 
количине папира, картона, тканине, пластичних маса или другог 

запаљивог/горивог материјала ? 

   

Б 3 2 
Да ли се нагомилани запаљиви материјали редовно и правилно 

уклањају са или из близине радног места ? 
   

Б 4 2 
Да ли постоји задовољавајућа процедура рада да спречи 

нагомилавање запаљивих материјала ? 
   

Б 5 3 

Ако се у радном простору користи запаљива течност (растварачи, 
лакови, боје, итд.), да ли се након завршетка рада амбалажа добро 

затвара и правилно складишти ? 

   

Б 6 2 
Да ли се у или ван радног простора правилно складиште празни 

контејнери (претходно напуњени запаљивом течношћу) ?  
   

Б 7 3 

Ако се током процеса рада у радном простору налазе отворене 
посуде са запаљивом течношћу, да ли постоји одговарајућа 

вентилација ?  

   

Б 8 2 
Ако се у радном простору користе запаљиве течности за чишћење 

или одржавање опреме, да ли постоји одговарајућа вентилација ? 
   

Б 9 3 
Да ли се запаљиве течности складиште у ормаре/просторије отпор-

не на пожар, означене одговарајућим упозоравајућим знаком ? 
   

Б 10 2 
Да ли се у или ван радног простора у процесу рада користи неки 

запаљиви гас (кисеоник, течни нафтни гас, азот, ацетилен, итд.) ? 
   

Б 11 2 Да ли се посуде са запаљивим гасовима правилно складиште ?    

Б 12 2 
Да ли су елементи грађевинске конструкције од запаљивих или 

горивих материјала ?  
   

Б 13 2 

Да ли су зидови прекривени запаљивим/горивим облогама 
(ламперија или неке друге оплате од тврдог или меког дрвета, 

пластични материјал или папирне тапете) ? 

   

Б 14 2 
Да ли је таваница прекривена полистиренским или сличним 

запаљивим плочама ? 
   

Б 15 3 Да ли су степеништа израђена од запаљивог/горивог материјала ?    

Б 16 2 
Да ли постоји вентилација и клима уређаји, који могу 

распламсати пожар ? 
   

 

ЛИСТА В : Противпожарни системи  

Бр. ФЗ Питања ОП НБ БЗ 

В 1 1 

Ако је објекат опремљен системом аутоматског откривања и јав-
љања пожара, да ли су погодност и функционисање система ре-

довно проверавани од стране овлашћене установе ?  

   

В 2 2 Да ли је цео систем стално укључен и у функцији ?     

В 3 3 
Да ли су запослени упознати са врстом, руковањем и начином 

ручног алармирања противпожарног система ? 
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В 4 2 
Ако је противпожарни систем опремљен ручним јављачима 

пожара, да ли су у исправном стању и лако доступни ? 
   

В 5 2 Ако постоје детектори дима, да ли су у исправном стању ?    

В 6 2 Ако постоје детектори топлоте, да ли су у исправном стању ?    

В 7 2 
Да ли су места пожарне дојаве постављена у одговарајућим 

деловима објекта ?  
   

В 8 3 Да ли постоји стална чуварска служба или видео надзор уживо ?     

В 9 3 
Да ли постоји довољан број преносних апарата за гашење пожара 

постављених близу места пожарног ризика ?  
   

В 10 3 
Да ли су преносни апарати за гашење редовно испитивани и на 

њима нема нових оштећења ?  
   

В 11 1 
Да ли је особље упознато са локацијама преносних апарата за 

гашење пожара ? 
   

В 12 3 
Да ли је приступ преносним апаратима за гашење пожара 

неометан ? 
   

В 13 2 
Да ли су преносни апарати за гашења пожара прилагођени за 

идентификоване пожарне ризике ? 
   

В 14 2 
Ако су у објекту постављени пожарни хидранти, да ли су редовно 

испитивани, у исправном стању и прописно опремљени ? 
   

В 15 3 Да ли су хидранти лако доступни и видно обележени ?    

В 16 2 
Ако је спринклер систем постављен у објекту, да ли је редовно 

испитиван да је у исправном стању ? 
   

В 17 2 Да ли се звук аларма добро чује на свим радним местима ?    

В 18 3 Да ли особље зна како да реагује ако се пожарни аларм огласи ?    

В 19 2 
Ако има више предузећа у једној згради, да ли постоји процедура 

алармирања свих запослених ?  
   

В 20 1 
Да ли отвори у противпожарним зидовима, кроз које пролазе цеви 

и каблови, одговарајуће заустављају пожар ? 
   

В 21 1 Да ли сервисни цевоводни отвори одговарајуће заустављају пожар ?    

 

Оцена очекиваних последица по људство  
У табели 2 дата је чек-листа Г, која разматра потенцијалне последице по 

људство, односно питања у вези организације система евакуације. Ова табела је 
значајна за коначну квантификацију пожарног ризика. Треба напоменути да се за 
укупан пожарни ризик морају разматрати и чек-листе потенцијалних последица 
по опрему и по цео објекат. 

Табела 2: Чек-листа за потенцијалне последице по људство  

ЛИСТА Г : Потенцијалне последице по људство  

Бр. ФЗ Питања ОП НБ БЗ 

Г 1 2 
Да ли је постављен довољан број пожарних евакуационих и 

излазних знакова, на видним-незаклоњеним местима ? 
   

Г 2 1 Да ли евакуациони и излазни знаци светле ако је потребно ?    

Г 3 2 

Да ли су путеви евакуације и крајњи излази одговарајући за оче-

кивани број људи у радним просторијама, као и за спратност и 

величину зграде ? 
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Г 4 1 
Да ли су путеви евакуације приступачни и довољно широки за 

пролаз инвалидских колица ? 
   

Г 5 3 
Да ли су путеви евакуације приступачни, лако проходни, без пре-

прека и без присуства запаљивих/горивих материјала ? 
   

Г 6 1 
Да ли су знаци «Држати слободним» постављени на сва (посебно на 

аутоматска) врата на путевима евакуације ? 
   

Г 7 3 
Да ли се сва врата на путу евакуације лако отварају у правцу кре-
тања при евакуацији, поготово крајња излазна врата ? 

   

Г 8 2 Да ли на путевима евакуације постоје врата која су закључана ?    

Г 9 2 
Да ли се аутоматска пожарна врата на путевима евакуације отва-

рају исправно када се активира пожарни аларм ? 
   

Г 10 2 

Да ли сва противпожарна врата (отпорна на пожар и за спречава-

ње ширења дима) имају исправан систем самозатварања и нису 

заглављена у отвореном стању уметнутим подметачима ? 

   

Г 11 2 
Да ли су аутоматска пожарна врата (која се нормално држе отво-

реним помоћу електромагнетних држача) без препрека ?  
   

Г 12 1 
Да ли је инсталирана расвета на евакуационим путевима и излазима 

у исправном стању ? 
   

Г 13 3 Да ли запослени знају да не смеју користити лифтове при пожару ?    

Г 14 3 
Да ли се пожар и продукти горења лако шире кроз путеве 

евакуације, уређаје за отпрашивање или остале отворе у објекту ? 
   

Г 15 3 
Да ли у објекту постоје (ако су неоходни) отвори за одвођење 

дима, топлоте и продуката горења (димни одушци) ?  
   

Г 16 2 

Да ли су димни одушци постављени тако да одводе дим, топлоту 

и продукте горења од путева евакуације на одговарајући начин и 

да ли се проверава да нису запушени ?  

   

Г 17 3 

Да ли у објекту постоје (ако су неоходни) отвори за усмеравање 

ударног експлозивног таласа (експлозивни одушци) и да ли су у 
исправном стању ? 

   

Г 18 3 
Да ли постоји план евакуације и да ли се по њему спроводе редов-

не вежбе евакуације ? 
   

3. КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ 

НАСТАНКА ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ  

Методе квантитативног одређивања  
У већини доступних чек-листи и формулара за процене пожарних ризика 

доноси се само квалитативни закључак о пожарним ризицима. У формуларима 
често постоје рубрике за препоручивање превентивних и корективних мера, али 
квантитативне процене се ретко користе. У [10] се за квантификацију пожарног 
ризика користи дводимензиона матрична метода са 3 описна нивоа, али је одре-
ђивање да ли су вероватноћа настанка и озбиљност последица (мала, средња, 
висока) препуштени субјективној процени процењивача. У [11] се при попуњава-
њу чек-листе додељују позитивни и негативни поени, те се закључак о општем 
нивоу пожарног ризика у згради доноси на основу укупног збира поена.  

Уобичајени одговори ДА/НЕ у чек-листама нису погодни за квантифика-
цију ризика коришћењем описно-бројчаних нивоа вероватноће настанка нежеље-
ног догађаја, нити за класичан статистички приступ.  

ПИЛЗ метода има осам нивоа вероватноће настанка нежељеног догађаја – 
од „скоро немогуће – могуће само у екстремним ситуацијама― (V=0,033) до „из-
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весно – сигурно ће се десити― (V=15), са изражено нелинеарним порастом. У мо-
дификацији ПИЛЗ методе развијеној за потребе процене ризика објеката, етажа и 
просторија [12], осам нивоа вероватноће настанка нежељеног догађаја из ПИЛЗ 
методе замењују се дискретном једначином:  

7,2

46,16
N

n
V      (1) 

где је n број негативних (опасних) оцена, а N укупан број битних (опасних и 

безбедних) посматрања стања заштите на радном месту или у радној околини.  

Применом једначине (1), добија се да је ризик настанка пожара већи од 
0,8 уколико је однос n/N већи од 0,28. То значи да је скоро свако треће битно 

питање (са или без фактора значаја) из претходних табела оцењено са „Опасно―.  

Уколико се жели задржати иста нелинеарност, а резултат ускладити са 
општом теоријом вероватноће, може се користити следећи дискретни израз:  

[%]100

7,2

N

n
V      (2) 

Ако се постави хипотеза „Објекат је пожарно безбедан―, са уобичајеним 
фактором корелације од 0,95, односно да је вероватноћа настанка пожара мања 
од 5%, поново се добија да је потребно да је однос n/N мањи од 0,28, тј. да је са 
„Опасно― оцењено мање од трећина битних питања. 

Пример примене чек-листе на објекту  
Препознавање опасности од настанка пожара дато је на примеру мање 

столарске радионице. Полазна основа за попуњавање чек-листе за препознавање 
пожарних опасности је технички опис грађевинског објекта и детаљан опис тех-

нолошког и радног процеса.  

Грађевински објекат је изграђен као самостални, издвојени и приземни 
објекат. Под заједничким кровом налазе се радионички простор, канцеларијски 

део, помоћна остава (магацин), гардероба, тоалет и компресорска станица. Цео 

грађевински објекат чини један пожарни сектор. Носећа конструкција је челична 
скелетна. Зидови који имају функцију преграде су делом од стакла (према канце-

ларији), а делом од опеке, иверице и гипс-картонских плоча. Фасадни панели на 

објекту столарске радионице су од сипорекс блокова, а кровна конструкција је 

челична са негоривим кровним покривачем од цементних плоча.  
У столарској радионици се обавља производња различитих кухињских 

елемената. Материјали који се користе су панел плоче, иверице, лесонит плоче, 

кант траке и ситна метална галантерија. У процесу рада користе се стабилна (хо-
ризонтални форматизер, стона глодалица, стона бушилица и стубна брусилица) и 

мобилна (ручна кружна тестера, убодна тестера, акумулаторски одвијач/бушили-

ца и мобилни уређај за усисавање прашине) средства за рад. За загревање ради-
онице користи се термо пећ која није на безбедном растојању у односу на запа-

љиве материјале. У радионици се користи ситан ручни алат и мале посуде са ни-

тро разређивачем. Максимална количина разређивача у објекту је 10 литара, који 

се складишти унутар посматраног радионичног простора, али не у посебно обез-
беђеном простору.  
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У објекту се налазе водоводне, канализационе, електричне, громобранске 
и телефонске инсталације. Не постоји централно или гасно грејање, принудна 

вентилација нити климатизација.  

У радионици се налазе два преносна апарата за гашење почетних пожара, 
а на око 30 метара је спољни хидрант. Нема унутрашњег хидранта, ручног 

јављача пожара, спринклер система ни одвода за дим и топлоту. Пушење је 

дозвољено само у канцеларијском делу, док је у радионици забрањено (постоји 
натпис упозорења), али се забрана не поштује стриктно. 

На основу табела из поглавља 2.1, а према методи из поглавља 3.1, за раз-

матрану столарску радионицу добијене вредности приказане су у табели 3, прво 

сврстане по групама питања А, Б и В, као и за збирно посматрање (све три групе 
питања). Са леве стране дате су вредности без уважавања фактора значаја сваком 

питању, а на десној страни са додељивањем фактора значаја.  

Може се приметити да су, у овом примеру, вероватноће настанка пожара 
веће када се уведе фактор значаја, што је посебно изражено за групу В. То значи да 

су, при процени негативно (опасно) оцењена нека питања већег значаја, тј. са већим 

опасностима или последицама, док су мање важни аспекти пожарних опасности и 

противпожарне заштите оцењени позитивно (безопасно).  
Затим, треба приметити да су ризици група питања Б (присутност запаљивих 

материја) и В (противпожарни системи) увек већи од свеукупног ризика (ако се 

посматрају све три табеле), и то до 1,61 пута без фактора значаја и 1,69 пута са 
уважавањем фактора значаја. Аутори сматрају да на ово треба обратити посебну 

пажњу уколико једна од група даје вероватноћу која је 1,25 пута већа од укупне.  

Табела 3: Приказ броја опасних и безбедних стања посматрања и процена  

вероватноћа настанка нежељеног догађаја, за разматрану столарску радионицу  

Група по-

сматрања 

Без уважавања фактора значаја  Са уважавањем фактора значаја 

Опас-

них 

Без-

бедних 

Вероват

ноћа  

(%) 

Вероват-

ноћа 

(ПИЛЗ) 

Опас-

них 

Без-

бедних 

Вероват

ноћа 

 (%) 

Вероват-

ноћа 

(ПИЛЗ) 

А 4 12 2,37 0,390 9 27 2,37 0,390 

Б 5 8 7,58 1,247 11 17 8,025 1,321 

В 2 4 5,15 0,848 6 9 8,43 1,387 

Збирно АБВ 11 24 4,39 0,723 26 53 4,975 0,819 

 

На основу предлога да се за граничну вредност узме 0,8 према ПИЛЗ 
методи односно 5% према статистичком приступу, за разматрану столарску ра-
дионицу може се закључити да су пожарни ризици за објекат на граници малих и 
умерених, а да су ризици групе Б и В значајни, и за случај са и без уважавања 
фактора значаја.  

У табели 4 дате су вредности за групу питања Г и може се видети да су 
опасности по људство мале, јер је објекат компактан и приземан, са широким 
улазно-излазним вратима те су откривање почетних пожара и евакуација врло 
једноставни.  

Приступ са уважавањем фактора значаја даје 1,8 пута веће вредности у 
односу на једнако вредновање свих питања.  
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Табела 4: Приказ броја опасних и безбедних стања посматрања и 
 процена величине штете по људство, за разматрану столарску радионицу  

 Без уважавања фактора значаја  Са уважавањем фактора значаја 

Група по-

сматрањ

а 

Опас-

них 

Без-

бедни

х 

Вероват

ноћа (%) 

Вероват-

ноћа 

(ПИЛЗ) 

Опас-

них 

Без-

бедни

х 

Вероват

ноћа (%) 

Вероват-

ноћа 

(ПИЛЗ) 

Г 1 4 1,30 0,213 3 9 2,37 0,390 

4. ЗАКЉУЧАК  

Препознавање и утврђивање пожарних опасности у циљу процене ризика 

на радном месту и у радној околини је врло важан елемент процене ризика на 

радном месту. У раду су предложене четири врло детаљне чек-листе за препозна-

вање и утврђивање пожарних опасности на радном месту, у радној просторији и 
у радном објекту. Показано је да постојеће дискретне нумеричке методе за одре-

ђивање вероватноће настанка нежељеног догађаја треба да се примене и на прве 

три чек-листе и на збирну чек листу. Додељивањем фактора значаја сваком пи-
тању може се добити реалнија слика о нивоу пожарног ризика.  

Након попуњавања формиране чек-листе за препознавање пожарних 

опасности могу се веома лако предложити одговарајуће корективне и превен-

тивне мере за свако питање/посматрање са одговором „Опасно―.  
Један од значајнијих доприноса рада је да се формиране чек-листе не ко-

ристе само за препознавање пожарних опасности, већ да се квантитативно проце-

ни вероватноћа настанка пожара, као и последице по људство. У даљем истра-
живању планира се формирање чек-листи које се односе на потенцијалне после-

дице по опрему и по објекат. 
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МОБИНГ, УЧЕСТАЛОСТ  

И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

(Резултати истраживања) 

Ивана Ђуровић1 

djurovic.i@minitransport.co.rs 

РЕЗИМЕ 
Мобинг је нови термин за стару, али све присутнију појаву психолошког терора на 

радном месту. Ова појава је мало истраживана у нашој земљи, о њој се радије не говори и ћу-

ти. Радно место постаје сцена за кршење људских права посебно применом вербалних тех-

ника. Према српском законодавству психолошко злостављање или мобинг не постоји, па није 

кажњив.  

Циљ рада је да се јавност упозори на све већу учесталост мобинга у нашем друштву, 

као и то да научи како да је препозна и како да се бори против ње. Зато смо спровели истра-

живање којим смо хтели да утврдимо колико су људи сами изложени овој врсти психичког 

терора и да ли су чули за такве случајеве у њиховом радном окружењу. 

Истраживање претставља анализу анкете 156 запослених, изабраних на основу слу-

чајног узорка испитаника.  

Овим истраживањем смо утврдили да су ретки они који нису осетили бар неки вид 
мобинга на својој кожи, као и dа су ретки они који нису чули и видели такве случајеве у свом 

радном окружењу. 

Кључне речи: мобинг, психички терор, учесталост мобинга, истраживање 

BULLYING, FREQUENCY  

AND PREVENTIVE MEASURES 

(Research Results) 

ABSTRACT 
Bullying is a new term for an old, but nowadays ever more present psychological haras-

sment in the workplace. In our country bullying is not well researched and it is usually not spoken of. 

The workplace is becoming a stage for disregard of human rights especially through verbal abuse. 

According to the Serbian employment law psychological harassment or bullying does not exist and 

companies are therefore not held responsible. 

The objective of this report is to warn the general public on the frequency of bullying in our 

society, as well as to educate on how to identify and fight against it. This is why we conducted the 

research aiming to establish how many people are exposed to this kind of psychological harassment, 

and whether they are aware of such cases in their working environment.  
The research represents the analysis of the survey interviewing 156 employees, chosen 

randomly. 

This research has found that those who have never experienced bullying personally, as well 

as those who have never seen or heard of such incidents in their working environment are rare. 

Key words: bullying, psychological harassment, frequency of bullying, research 

                                                
1 Мини транспорт д.о.о., Болеч, Београд 
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1. УВОД  

Мобинг је психичко злостављање, психичко малтретирање и морално по-
нижавање другог лица, најчешће на радном месту. Прву званичну дефиницију 
мобинга је дао Хајнц Лејман 1984. године и он је први употребио назив мобинг 
за одређена понашања на радном месту, одредио његове карактеристике, после-
дице на здравље, а основао је и клинику за помоћ жртвама. По његовом схватању 
―мобинг или психички терор на радном месту односи се на непријатељску и 
неетничку комуникацију која је усмерена од стране једног или више појединаца 
према, углавном, једном појединцу, који је због мобинга гурнут у позицију у 
којој је беспомоћан и у немогућности је да се одбрани, и задржава се у тој по-
зицији помоћу сталних мобинг активности. Те активности се одвијају са високом 
учесталошћу и у дужем временском раздобљу. Због високе учесталости и дугог 
трајања непријатељског понашања то малтретирање доводи до значајне ментал-
не, психосоматске и социјалне патње. ―  

Мобинг укључује пакосне, окрутне и болне поступке попут уцена, онемо-
гућавања напретка у послу, шпијунирање, клевете, угрожавање личности жртве, 
сексуално узнемиравање, игнорисање, исмејавање, претње, закидање на заради 
напад на њено професионално, социјално и приватно деловање. Мобинг је у ос-
нови кршење људских и грађанских права појединца. 

Карактеристично за појаву мобинга је да се он увек јавља у таквим сре-
динама где постоји бар једна особа која не личи на остале. То је особа кој се не 
уклапа у модел личности који је одређен као ―оптимални модел‖ у колективу. Под 
мобингом се не сматрају сплеткарења мањег обима и уобичајени трачеви јер мобинг 
може да се изједначи са правом агресијом која се одвија у етапама и испланирано.  

Мобинг почиње наизглед безазленим активностима. Све што потенцијал-
на мобинг жртва каже се изврће и користи као аргумент за осуду. Руководилац, 
ако се он јавља у улози мобера, престаје да поздравља радника приликом сусрета 
или не одговара на његов поздрав. Више га не пита за мишљење, већ сам одлучу-
је уместо радника. Суптилна игра злостављања не упућује на насиље јер насиља 
у класичном смислу и нема. Морални злостављачи нападно прекидају разговор 
када се у просторији појави жртва. Уз овакво понашање најчешће иду лажи, сар-
казам, поруга и презир, при чему злостављач обично себе представља као жртву. 

Жртва се често премешта у канцеларију која је најудаљенија од радних 
простора осталих колега. Добија само бесмислена задужења, дају јој се задаци 
које не може решити и стално добија нова задужења. Стално је изложена кри-
тици. Неутемељено се утемељују резултати рада изабране „жртве―. Ускраћују јој 
се важне информације. Жртва се исмејава и збијају се шале на рачун њеног го-
вора, држања, хода, одевања, на основу изгледа приватног живота, национално-
сти, пола, расе. Покушава се срамоћење жртве ширењем не проверених гласина и 
измишљањем сексуалних интрига. Нису ретки ни претње физичким насртањем, 
физичко злостављање, сексуално напаствовање, терор телефонским позивима. 
Жртви се ускраћује могућност да се брани и да демантује клевете и погрде из-
несене на њен рачун. 

2. ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА 

Свако злостављање, па тако и оно на радном месту, носи ризик трајног 

оштећења здравља. Интензитет и врста последица зависи од три категорије 
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чинилаца: интензитета мобинга (моралног злостављања), дужине трајања и ка-
рактеристика жртве (црта личности). Све здравствене сметње и симптоме жртава 

мобинга можемо поделити у три категорије :  
1. промене социјално-емотивне равнотеже, 
2. промене психофизиолошке равнотеже и 

3. промене понашања. 

Промене социјално-емотивне равнотеже се манифестује поремећајима 
попут депресије, анксиозности, кризама плача, опсесивна идеација (стално раз-

мишљање о проблему), осјећај деперсонализације, напади панике, социјална изо-

лација, недостатак интересовања за друге људе или за чланове у околини и то ка-

ко за породицу, тако и за пријатеља. 
Промена психо-физиолошке равнотеже се испољава као главобоља, поре-

мећај спавања, осећај губитка равнотеже с вртоглавицом, поремећаји пробавног 

стања, осјећај притиска у прсима, срчане потешкоће, кожне промене, такикардија 
и слични симптоми. 

Поремећај понашања показује агресивну особу, што је у супротности са 

дотадашњим понашањем жртве. Жртва агресивност не усмерава само према 

другима, већ и према самој себи. Јавља се склоност према самоповређивању, чак 
и према суициду. Из агресивног стања жртва прелази у стање потпуне пасивно-

сти и изолације. До тада уравнотежена личност почиње да пуши или да конзу-

мира алкохол или лекове за смирење. Неретко показује и склоност ка булимији и 
анорексији, а подложна је и сексуалним поремећајима. 

3. ПРЕВНЦИЈА МОБИНГА 

Превенција мобинга подразумева правилно информисање, едукацију и 
комуникационе тренинге. 

Сваки пословни субјект који је свестан значаја добре радне атмосфере за 

постизање пројектованих стратешких циљева, предузима мере да створи и стаби-

лизује добре међуљудске односе запослених и да очува њихову психофизичку 
стабилност. 

 То подразумева да руководећи кадрови треба да савладају вештине добре 
пословне комуникације и технике за решавање сукоба, као и препознавање по-
тенцијалног мобинг понашања. 

Сукоби су појаве које не могу да се избегну. Али ескалација сукоба која 
прелази у конфликт који као последицу има мобинг понашање, може да се спре-
чи уколико је менаџмент способан да интервенише у почетној фази сукоба, 
односно пре него што конфликт достигне критични интезитет. 

Дарио Милетић, анализирајући област превенције мобинга, истиче: „Циљ 
примарне превенције је спречавање појаве патолошких случајева узрокованих 
мобингом, а да би се то постигло, потребно је оптимално одредити радни амби-
јент и радно време, активирати стални процес размене информација двосмерно – 
и одозго према доле и обрнуто. Неопходно је омогућити свима стручно оспо-
собљавање и усавршавање, промовисати културу која даје предност поштовању 
људског достојанства и обесхрабрити сваки облик психолошког насиља. Стога 
ваља едуковати и информисати све запослене о мобингу и његовим последицама, 
а у колективне уговоре и правилнике о раду уградити клаузуле које регулишу 
мобинг и наводе казне за поједина неетична понашања и дискриминацију.― 
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Сваки појединац мора да се понаша толерантно, да поштује људско досто-
јанство других људи и да своја права не користи на начин на који би могао да нанесе 
штету другоме. Сви ми смо дужни да пажљиво размислимо о властитом понашању и 
о томе како се оно може одразити на права других, јер стање људских права не 
зависи само од активнисти државе, већ и од појединца. Пре свега морамо да знамо 
која су све наша права. То је логична претпоставка борбе за њихово остварење. 

Послодавац је дужан да заштити достојанство радника за време обављања 
посла, тако да им осигура услове рада у којима неће бити изложени психичком 
или физичком узнемиравању, укључујући и сексуално. Ова заштита укључује и 
спровођење превентивних мера. 

Успешна борба против мобинга је могућа само ако су три елемента куму-
лативно узета у обзир: превентивне мере, доношење закона и едукација јавности. 

У Србији је појам мобинга готово непознат. У Србији жртве мобинга 
немају коме да се обрате за помоћ. Наш Закон не познаје термин мобинг, 
осим што предвиђа забрану сексуалног узнемиравања – а то је само један 
могући облик мобинга. Једини вид заштите је подношење тужбе суду, са на -
мером да суд у току поступка утврди да ли је дошло до било ког облика дис-
криминације, да би евентуално радник могао да оствари право на накнаду 
штете. Терет доказивања је обавеза радника.  

4. ЗАШТИТА ОД МОБИНГА 

Да би се неко понашање могло санкционисати, оно мора бити прописано 
законом, потребно је знати и како и у којим случајевима потражити правну за-
штиту. Пре свега, треба доказати да је по среди мобинг, што значи да мора 
постојати каузална веза између штетног понашања и последице. Мора се до-
казати да се ради о нападима током дужег временског периода – најмање шест 
месеци у одговарајућим временским интервалима – најмање једном дневно, који 
следе с намером да се неко уништи, а који су довели до штетних последица. За-
тим треба доказати да су штетне последице – телесне, психичке настале због мо-
бинга, а не због других садашњих или ранијих проблема. 

За побуну жртава треба подршка споља – и то је опомена свима нама који 
мирно гледамо како се људи малтретирају. 

Да би се заштитили од мобинга, стручњаци саветују да се обратимо осо-
бама у радној средини у које имамо поверење, активистима удружења за заштиту 
људских права, синдикату, инспектору рада. Неопходно је да се бележи сваки 
насртај и архивирају сви писмени документи. Не смемо допустити да нас увуку у 
мобинг понашање, треба бити љубазан са злостављаном особом, а злостављача 
упозорити на његово понашање. 

Треба се мирмо, без вике и афектирања обратити оном који нам прави 
проблем.Важно је рећи шта нам смета у опхођењу и како се осећамо због тога. 
Често прогонитељ и није свестан своје агресивнисти. Добро је обратити се прет-
постављеном писмено или пред сведоцима, мирно без увреда аргументовано. 
Мобери су углавмом кукавице, кад им се каже повуку се. Битно је да научимо да 
будемо борбени и одлучни у одбрани својих права, вредности и потреба. 

5. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Основни циљ истраживања је испитивање постојања мобинга на радном 

месту. 
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Општи циљ се може даље спецификовати на следеће посебне циљеве:  
1. испитати зависност између пола испитаника и појаве мобинга 
2. испитати однос између старости испитаника и појаве мобинга 
3. испитати однос између стручне спреме испитаника и појаве мобинга 
4. испитати зависност између пола испитаника и критика којима је 

изложен од стране предпостављених и колега 
5. испитати зависност између пола испитаника и појаве замора на рад-

ном месту, као и појаве психичких и физичких сметњи 
6. испитати однос између критика шефа/колега и психичких и физичких 

сметњи, као и појаве замора 
7. испитати однос између критика шефа и жеље за променом радног места 
8. испитати повезаност критика шефа и колега са обезвређивањем ре-

зултата рада 
9. испитати однос старости испитаника и обезвређивања резултата рада 
10. испитати однос старости испитаника и жеље за променом посла 
Хипотезе истраживања 
Општа хипотеза 
Х0. Постоји мобинг у радној средини. 
Посебне хипотезе 
Из опште хипотезе изведене су следеће посебне хипотезе:  
Х1. Постоји повезаност између пола испитаника и критика којима је изложен 

од стране претпостављених и колега. 
Х2. Постоји повезаност између пола испитаника и појаве замора на радном 

месту, као и појаве психичких и физичких сметњи. 
Х3. Постоји повезаност између критика шефа/колега и психичких и физич-

ких сметњи, као и појаве замора. 
Х4. Постоји повезаност између критика шефа/колега и жеље за променом 

радног места. 
Х5. Постоји повезаност између критика шефа и колега са обезвређивањем 

резултата рада. 
Х6. Постоји повезаност између старости испитаника и обезвређивања резул-

тата рада. 
Х7. Постоји повезаност између старости испитаника и жеље за променом 

посла. 
Инструменти за прикупљање података 
У истраживању је као инструмент за прикупљање података коришћен упут-

ник који је Весна Балтазаревић
1
 користила за потребе свог истраживања при-

сутности мобинга на радном месту, које је обављено у књизи „Мобинг комуникација 
на четири ноге. У оквиру упитника прикупљају се и општи подаци који се тичу пола, 
година старости, степена образовања радника и рад у друштвеном или приватном 
сектору. Упитник садржи 24 питања које се односе на начине психичког злостав-
љања од стране својих колега и претпостављених. Испитаници бирају између две 
опције понуђених одговора ДА и НЕ. 

Методе статистичке анализе података 
Статистичка обрада података је урађена у СПСС програму. Заснива се на 

утврђивању фреквенције и процената, као и корелације између персоналних 

података испитаника и различитих облика мобинга који су дати у анкети. 

                                                
1 Балтазаравић, В. (2007). Мобинг комуникација на четири ноге. Панчево: Мали немо. 
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Резултати истраживања 
Истраживање је спроведено у периоду од 1. – 29.02.2008. године на 

основу случајног узорка испитаника. Укупан узорак је 156 испитаника оба пола 

распоређених у две групе зависно од година старости. Старосне категорије су до 
35. године старости, прва категорија, и преко 35. године старости, друга. Узорак 

с обзиром на пол чини, 79 мушкараца и 77 жена. С обзиром на предузеће у којем 

је радник запослен, узорак чини 132 запослених у приватном предузећу и 24 
запослених у државном предузећу.  

Запослени су одговарали на следећа питања:  

1. Што се тиче година старости највећи број испитаника је старости изнад 

35 година 62,8%, док их је 37,2 % испод 35 година. 
2. Највише је испитаника са средњом стручном спремом 51,3%, затим следе 

са нижом 17,9%, вишом 16% и на крају са високом стручном спремом 14,7%. 

3. Hајвећи број испитаника је запослен у приватним фирмама чак 84,6 %, 
док проценат запослених у државним фирмама износи 15,4 %. 

4. ―Да ли знате за случај да се у радном окружењу шире непроверене 

гласине, клетве, препричавају сексуалне интриге или нешто слично са намером 

да се особа деградира?‖ 
Број испитаника који није чуо за такве случајеве је 51,3%, док је проценат 

испитаника који је чуо за њих 48,7%. 

5. ―Да ли сте Ви или неко из Вашег радног окружења били оптужени за 
пропусте који се или нису догодили или су се догодили, али без Ваше кривице?” 

Број испитаника који је чуо за такве случајеве износи 51,9%, док је број испи-

таника који није чуо 48,1%.  
6. ―Да ли сте доживели да неког исмејавају због начина говора, држања, 

хода, одевања?‖ 

Број испитаника који је доживео такве ситуације износи 55,8%, док је 

проценат оних који нису 44,2%. 
7. ―Да ли сте доживели да неко буде омаловажаван због пола, национал-

ности, социјалног порекла, приватног живота?‖ 

Број испитаника који није доживео такве ситуације (66,7%) је већи од 
оних који јесу (33,3%). 

8. ―Да ли сте дежурни кривац?‖ 
Највећи проценат је оних који нису ―дежурни кривци‖ 87,2%, док је про-

ценат оних који јесу 12,8%. 
9. ―Да ли Вас искључују из друштвених активности?― 
Проценат оних који су искључени из друштвених активности износи 

10,9%, док је проценат оних који нису 89.1%. 
10. ‖Да ли сте уочили да Вам са радног стола нестају ствари?‖ 
Проценат оних којима ствари нестају је 9,6%, док је проценат оних 

којима не нестају 90,4%. 
11. ―Да ли се контролишу Ваши телефонски позиви и пошта?‖ 
Видели смо да је проценат оних којима се контролишу позиви и пошта 

само 13,5%, док је проценат оних којима се не контролишу 86,5%. 
12. ―Да ли сте изненада затрпани послом?‖ 

Проценат оних који су изненада затрпани послом износи 66.7%, док је 

проценат оних који нису 33,3%. 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

392 

13. ―Да ли су изненада надређени престали да Вам дају посао?‖ 

Проценат оних којима су надређени престали да дају посао је 14.7%, док 

је проценат оних којима нису 85,3%. 

14. ―Да ли Вас укључују у програм едукације?‖ 
37,8% испитаника је укључено у програм едукације, док 62,2% није. 

15. ―Да ли са Вама посредно комуницирају путем порука на папирићу, е-

маилом или факсом?‖ 
Са 28,2% испитаника претпостављени комуницирају на индиректан на-

чин, док код 71,8% није тај случај. 

16. ―Да ли Вас шеф стално критикује?‖  

84% испитаника не критикује шеф, док је 16% изложено критикама. 
17. ―Да ли Вас колеге стално критикују?‖ 

15,4% испитаника је изложен критикама колега, док 84,6% није. 

18. ―Да ли се Ваши резултати обезвређују?‖ 

77,6% испитаника је одговорило да се њихови резултати не обезвређују, док је 

22,4% одговорило да се обезвређују. 

19. ―Да ли сте доживели да Вам неко прети или Вас физички напада?‖ 

Највећи број испитаника, 91,7%, се изјаснио да није доживео да им неко 
прети или их физички злоставља, док је 8,3% доживело. 

20. ―Да ли вас сексуално угрожавају?‖ 

Највећи број испитаника, 94,9%, није доживело да га сексуално угро-
жавају на послу, док 5,1% јесте. 

21. ―Да ли желите да промените радно место?‖ 

Већи број испитаника, 60,3%, не би желело да промени радно место, док 
је 39,7% оних који би га радо променили. 

22. ―Да ли осећате замор због посла који радите?‖ 

57,7% испитаника осећа замор због посла који обавља, док 42,3% не осећа замор. 

23. ―Да ли имате психичке сметње због посла?‖ 
73,1% испитаника се изјаснило да не осећа психичке сметње због посла, док их 

26,9% осећа. 

24. ―Да ли имате физичке сметње због посла?‖ 
70,5% испитаника се изјаснило да не осећа физичке проблеме због посла, док их 

29,1% осећа. 

25. ―Да ли сте били на боловању због проблема у вези са послом?‖ 

Већи број испитаника, 82,7%, није био на боловању, док је мањи број, 

17,3%, био. 
26. ―Уколико Вам се догађа нешто од наведених примера да ли се то де-

шава дуже од шест месеци?‖ 
Код 75,6% испитаника наведени проблеми не трају дуже од шест месеци, 

док код 24,4% трају дуже. 
27. ―Да ли се осећате кривим због такве ситуације?‖ 
Највећи проценат испитаника, 94,1%, се не осећа кривим због такве си-

туације, док се 5,1% осећа кривим. 
Hа основу добијених и статистички обрађених резултата у овом истра-

живању потврђена је општа хипотеза постављена у нацрту истраживања да 
постоје случајеви мобинга у радном окружењу. На основу резултата истражи-
вања видели смо да нема разлике у вероватноћи да особа постане жртва мобинга 
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међу људима различитог степена стручне спреме и година старости, као и да је 
мобинг у већој мери присутан код особа запослених у приватном него у др-
жавном сектору. 

Што се тиче анализе резултата у вези посебних хипотеза добијени су 
следећи резултати. 

На испитаном узорку у нашем истраживању утврђено је постојање 

корелације између пола испитаника и критика којима је он изложен од стране 
шефа и колега.Утврђено је да су жене више изложене критикама од мушкараца. 

Такође је утврђено да жене осећају већи замор и психичке и физичке тегобе од 

мушкараца као и то да се њихови резултати рада више обезвређују. 
 Истраживање је показало да особе које су изложене критикама шефа и 

колега доживљавају и обезвређивање њиховог рада. Утврђено је да радници који 

су изложени критикама предпостављених и колега углавном осећају и замор због 

посла. Али је такође и велики број радника који осећа замор због посла иако нису 
изложени критикама шефа. Такође, они као последицу тога осећају и психичке и 

физичке сметње, као и жељу за променом посла и бољим радним местом. Међу-

тим, велики проценат њих би такође радо променио радно место иако није изло-
жен предходним критикама. 

Утврђена је међусобна зависност између старости испитаника и жеље за 

променом посла и обезвређивања резултата њиховог рада. Код млађих радника се 

више обезвређују резултати њиховог рада, а они би такође и пре променили посао. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Мобинг је патолошка друштвена појава која може значајно пореметити 

међуљудске односе на послу. Он упозорава на велику друштвену и психолошку 
важност радног места, зато је битно утврдити узроке и околности под којима мо-

бинг настаје. 

Ово истраживање је урађено са циљем да се укаже на појаву све већег 
броја запослених који су изложени овој врсти злостављња у свом радном 

окружењу, као и са циљем да се јавности укаже на то да је то појава о којој не 

треба ћути већ предузети све мере за њено искорење и превенцију. 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ МОБИНГА  

Зоран Иванов1, Снежана Попов1, Мира Николић1  
Маја Радановић1, Горан Дејановић2 

РЕЗИМЕ 

Мобинг је психичко и физичко злостављање другог лица, најчешће на радном месту. 

Caroll Brodsky је 1976. указала на неколико случајева психичког злостављања на радном 

месту, означила их професионалним болестима и пријавила надлежним индустријским асо-
цијацима у Сједињеним Америчким Државама. 

О вертикалном мобингу се говори када претпостављени мобингује једног подре-

ђеног радника или мобингује једног по једног радника док не уништи целу групу (стратешки 

мобинг, босинг). О хоризонталном мобингу говори се када се мобизирајуће акције догађају 

међу радницима који су на једнаком положају у хијерархијској лествици фирме. 

Жртве мобинга су поштењаци, инвалидне особе, младе тек запослене особе које тра-

же савремене услове рада, нови софтвер, више самосталности у раду... Мобер је особа које 

психолошки, морално, сексуално и на друге начине злоставља особе за које сматра да му 

сметају, а најважнија карактеристика личности је егоцентричност односно нарцисоидност.  

По Галуповом истраживању 60% запослених у Србији живи у страху од губитка по-

сла који је главни покретачки механизам за психотерор. У Италији је донешена судска пре-

суда са одштетом од 570.000 еура за претрпљени мобинг у виду „биолошке штете―.  
Антимобинг тим се формира ради заштите и одштете мобингованог испитујући про-

мене у психичкој и емоционалној равнотежи, промене на соматском плану и понашању.  

Мобинг доводи до смањења ефикасности и продуктивности у фирми, ствара нега-

тиван предзнак њеном мукотрпно створеном имиџу и бренду производа.  

Примарна превенција је спречавање нових патолошких случајева узрокованих мо-

бингом, а кад је мобинг већ започео уводи се медијација.  

Мобинг може узроковати врло тешке последице по жртву и морају се предузети 

мере терцијалне превенције које ће жртви мобинга помоћи да што брже поновно успостави 

психофизичко здравље и поврати јој нарушено достојанство.  

Кључне речи: мобинг, жртва, биолошка штета  

EPIDEMIOLOGY AND CARACTERISTICS OF MOBBING 

ABSTRACT  
Mobbing is physical and psychological abusing of another person, most often at workplace. 

In 1976 Caroll Brodsky point at few cases of psychological maltreatment marked them as profes-

sional diseases and reported it to industrial associations in USA. 

There are two sorts of mobbing, vertical and horizontal. In cases when superior abusing one 

employee or abusing them one by one, until he destroy whole group (bossing), we call that vertical 

mobbing. Horizontal mobbing takes place between employees at same hierarchical scale. 

Victims of mobbing are usually honest persons, disabled or young people which recently 

employed and looking for modern work environment, new software, more independence etc. 

                                                
1 Дом Здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Бул.Цара Лазара 75 
2 Грански синдикат здравства и социјалне заштите НЕЗАВИСНОСТ, ТЦ Калча Ламела Ц/3 Ниш 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

395 

Mobber is person who is psychologically, sexually or in other ways abusing other persons thinking 
of them as a threat. Major characteristic of mobber is egocentricity. 

Galup research shows that 60% of employees in Serbia lives in fear of losing job and that is 

the main mechanism for psycho terror. In Italy there is a verdict in one case of mobbing, where 

570.000 Euros were paid for mobbing formally named ―biological damage‖. 

Antimobing team is formed for protection and compensation for mobbed persons, 

researching changes of physical and emotional balance and changes on somatic level and behaviour. 

Mobbing is causing increase of efficiency and productivity in company, making negative 

image of reputation and brand. 

Primary prevention is prevention of new pathological cases caused by mobbing. If mob-

bing is started mediation is introduced. 

Mobbing can cause very difficult consequence for victim. Measures of tertiary prevention 
must be introduced to help victim to establish psychophysical health as soon as possible and gain 

back shaken dignity. 

Key words: mobing, victim of mobing, biological damage 

1. УВОД  

Појам мобинг (моbbing) долази од енглеског глагола to моb, који се пре-

води бучно навалити, насрнути у маси. Најчешће се користи у Немачкој, Швед-
ској и Италијанској литератури. 

У стручној периодици користе се и други називи који се односе на овај 

појам тако да у енглеском говорном подручју сусрећемо термин bulling. У 
Америчкој литератури су присутни термини wоrk abuse или емployee abuse.  

Мобинг се преводи као психичко злостављање, психичко малтретирање, 

психички терор, морално злостављање и слично (1- 5).  

Психичко злостављање на радном месту није новост. На њега наилазимо 
у свим технолошким процесима рада, од најпримитивније технологије до савре-

мених информатичких технологија, а у чијој основи лежи и жеља за влашћу, по-

треба за понижавањем других, осећај љубоморе, зависти, мржње. Она у транзи-
ционом и посттранзиционом периоду долази још више до изражаја (6-7). 

Немачки психолог Heinz Leymann први је употребио назив ―МОБИНГ‖ 

(из етиологија Konrada Lorenza) за одређена понашања на радном месту, одредио 
његове карактеристике, последице на здравље и основао клинику за ―помоћ жрт-

вама мобинга‖. 

Caroll Brodsky је 1976. указала на неколико случајева психичког злостав-

љања на радном месту, означила их професионалним болестима и пријавила 
надлежним индустријским асоцијацима у Сједињеним Америчким Државама.  

2. ДЕФИНИЦИЈА  

Кованица „МОБИНГ― настала је од енглеских речи  
 

 ―ТО МОB‖ - насрнути у масу, бучно навалити на некога 

 „BULLY― - силеџија, насилник, злостављати, кињити 
 „BULLING― - малтретирање 

 

Прва дефиниција мобинга потиче 1984. и дао је Heinz Leymann (1990):  
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―Мобинг или психолошки терор на радном месту односи се на неприја-
тељску и неетичку комуникацију која је системски усмерена од стране једног или 

више појединаца према, углавном, једном појединцу, који је због мобинга гурнут 

у позицију у којој је беспомоћан и у немогућности је да се брани, те држан у њој 
помоћу сталних мобизирајућих активности. Те активности одвијају се с високом 

учесталошћу (барем једном недељно) и у дужем раздобљу (најмање шест ме-

сеци). Због високе учесталости и дугог трајања непријатељског понашања ово 
малтретирање доводи до значајне менталне, психосоматске и социјалне патње.‖ 

Дефиниција мобинга у француском Закону социјалне модернизације бр. 

2002–73 од 17. јануара 2002. гласи: ―мобинг је психичко малтретирање што се 

понавља путем акција којима је циљ или последица деградација радникових 
радних услова, које могу проузроковати напад и нанети штету људским правима 

и људском достојанству, наштетити физичком или менталном здрављу или 

компромитовати жртвину професионалну будућност.‖  
Дефиниција у нацрту Закона о спречавању злостављања на раду, који је 

пред усвајањем у Скупштини Републике Србије је: Злостављање, у смислу овог 

закона, јесте свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи 

запослених код послодавца од стране послодавца, неког од запослених или групе 
запослених, које се понавља а има за циљ или представља повреду достојанства, 

угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и 

које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво 
окружење или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену 

иницијативу откаже уговор о раду или раскине радни однос.‖ 

3. РАЗРАДА  

zastupljenost mobbinga u zemljama 

članicama EU

4%5%
6%

7%

8%

10% 12%

14%

15%

11%
Finska Velika Britanijiai Nizozemska

Švedska Belgija

Francuska i Irska Danska

Nemačka i Luksemburg Austrija

Španska i Grčka Italija i Portugal

 

График 1.: Заступњеност мобинга у земљама чланицама ЕУ 
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učešće mobinga u novim članicama EU
6,50%

3,50%

8,60%

4,70%
3,00%

6,90%4,90%

9,00%

9,50%

9,50%

10,50%

7,10%

Bugarska Cipar Estonija Litva  

Letonija MaĎarska Malta Poljska 

Rumunjska Slovenija Slovačka Republika Češka 

 

График 2.: Заступљеност мобинга је мања у новим чланицама Европске Уније. 

delatnosti u kojima je mobbing najzastupljeniji

14%

12%

12%
12%

9%

7%

6%

5%
5% 3% 3%

državna upravi i odbrana
školstvo i zdravstvo
hotelijerstvo i ugostiteljstvo
transport i komunikacije
prodaja na veliko i malo
poslovanje s nekretninama
rudarstvo i preraĎivačka industrija
finansijsko posredovanje
graĎevinarstvo
poslovi prometa električne energije, plina i vode
poljoprivreda i ribarstvo

 
График 3.: Видљиво је да је мобинг у здравственој делатности на другом месту. 

Облици мобинга 
Посматрајући смер мобизирајућих акција мобинг се дели на вертикални 

и хоризонтални  

О вертикалном мобингу говори се када:  
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- претпостављени мобизира једног подређеног радника или ако је мо-
бинг серијски, претпостављени мобизира једног по једног радника 

док не уништи целу групу (стратешки мобинг, bossing), 

- једна група радника (подређених) мобизира једнога претпостављеног, 
- облик вертикалног мобинга је и тзв. стратешки мобинг када се по-

словодство договори који су радници непожељни и како их што пре 

удаљити с радног места а то је најчешће вишак радне снаге или по-
стају несимпатични „неком― јер су превише различити,  

- о босингу (bossing) се говори онда кад се претпостављени непри-

јатељски односи према раднику на нижем положају неетичким и 

агресивним понашањем. 
О хоризонталном мобингу говори се када се мобизирајуће акције догађају 

међу радницима који су на једнаком положају у хијерархијској лествици фирме а 

мотив је осећај угрожености, љубомора или завист и жеља да се дисквалификује 
колега, поготово ако онај који проводи мобинг сматра да то води напретку у 

његовој каријери.  

Такође, цела група радника може изабрати једног радника за ―жртвеног 

јарца‖ на коме ће исказати сву своју фрустрацију.  

Модалитети напада 
- Немогућност адекватне комуникације (ограничавају могућност изра-

жавања жртве),  

- Немогућност одржавања социјалних односа (изолација жртве),  

- Угрожавање приватности (неосноване приче о жртви и њеном при-

ватном животу, оговарање, исмевање, негативни коментари личних 
карактеристика жртве),  

- Оспоравање квалитета рада (претерана контрола, стална кажњавања и 
ниска оцена рада ничим доказана). Синдром ―празног стола„ (задају 
јој се задаци неприлагођени професионалној квалификацији, задаци 
су прелаки или претешки и захтевају од жртве способности које нема, 
циљ је натерати жртву да погреши, затрпавање задацима са веома 
кратким роковима). Синдром „пуног стола‖, (стално мењање радних 
задатака, затрпавање непотребним радним материјалом), 

- Атаковање на здравље (задаци који нарушавају њено здравље, 
недопуштају јој се годишњи одмор и слободни дани, сексуално се 
злоставља). 

Жртве мобинга  
То су ―поштењаци‖, који су пријавили неправилности у раду, инвалидне 

особе, младе тек запослене особе, старије особе које имају физиолошки слабији 

радни потенцијал, а имају виша примања ради већег радног стажа и стечених 

искустава у раду, особе које траже нове компјутере, нови софтвер и више 
самосталности у раду, особе које након дужег времена квалитетног рада „желе да 

буду запажене― признавањем радног положаја и повећањем плате, вишак радне 

снаге, ―различити‖, особе постају жртве мобинга јер припадају мањинским 
групама зато што су другачије идеологије, религије, другачијег етничког порекла 

или „нису одавде―, различитог пола, различите сексуалне оријентације, врло 

креативне особе, ексцентричне особе, болесне особе, слабе личности подложне 
утицају ауторитета функције, особе са неадекватном квалификацијом...  
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Ове особе су одговорне, мотивисане за рад, савесне, осетљиве на 
признање и критику и с високим осећајем за социјалну правду. Њихова реакција 

на неправедно окривљавање није напад већ дилема јесу ли добро обавили посао, 

а последица тога је повећање напора да задовоље злостављача. Чак и када је 
чињеница да су постали жртве јасна и њима и другима, уверење да ће правда пре 

или после доћи до изражаја чини их закоченима, и то их спречава да предузму 

акције, а неретко иду у социјалне девијације које се рефлектују на кардио-
васкуларне ризике (8–14).  

Мобер  
Под овим термином подразумевају се особе које психилошки, морално, 

сексуално и на друге начине малтретирају, злостављају и покушавају да 

елиминишу особе за које сматрају да им сметају. 

Особине личности мобера  
Мобери су особе са поремећајем личности. То су мање способне, али 

моћне особе, без капацитета за љубав, игру, креативност, давање и дељење, као и 

емпатија према другим особама. Њима се лако придружују слабе личности у 
страху да не постану жртве мобинга, идентификују се са агресором, стају на 

његову страну очекујући личну корист. 

Изгледа да је најважнија карактеристика личности злостављача егоцент-
ричност односно нарцисоидност, јер сматра да је снажна личност коју морају сви 

обожавати. Она се не може уживети у проблеме других. У радним односима, шта 

да се деси крив је увек неко други, често с параноидним карактеристикама. Те 

особе сматрају да су жртве желеле њих угрозити.  
Мобери мобингом прикривају немоћ у некој другој сфери свога живота 

(најчешће приватног, у браку или породици), формирајући око себе групу у којој 

доказују своју моћ и важност на рачун жртве. Злостављајући заправо се осећају 
инфериорно (иза сваке препотенције стоји нека импотенција). На тај начин 

осигуравају доминантну позицију или склањају онога ко им стоји на путу успеха. 

Неретко то чине из личног страха да неће бити цењени и да ће сами постати 

нечија жртва. Злостављачи то раде свесно са намером да нашкоде другом и да га 
присиле да напусти радно место. 

Карактеристичне реакције жртава  
- Почетно самоокривљавање - (―Да ли сам ја одговорна за насталу 

ситуацију?‖,―Где сам погрешио?‖, ―Не разумем шта се то догађа?‖) 
- Усамљеност - (не говори о свом проблему ни у породици ни са 

пријатељима). Ако изнесе свој проблем наилази на неразумевање у 
породици тако и у околини – „двоструки мобинг„ 

- Лично обезвређивање - („Нисам у могућности да се прилагодим‖, ―Не 
могу решити проблем јер сам неспособан, ништа не вредим‖) 

- Борба за блокаду и елиминацију мобинга - (ова реакција је карак-
теристична за јаке и интелигентне особе свесне да су под утицајем 
мобинга. Оне користе сва расположива законска, психолошка, социо-
лошка, медијска и друга средства како би скренули пажњу јавног 
мњења да се ради о појави мобинга). 

Значај мобинга 
Значај мобинга је распрострањеност са последицама које се рефлектују 

на социјално окружење, радну средину и на појединца и потребом за заштиту 
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превенцијом, лечењем, радном инкорпорацијом и законском заштитом. По 
Галуповом истраживању 60% запослених у Србији живи у страху од губитка 

посла који је главни покретачки механизам за психотерор. 

Француска, Норвешка, Финска, Холандија, Данска, Белгија и Швајцарска 
су изгласале Закон против мобинга у којему је послодавац казнено одговоран за 

психичка малтретирања. Шведска је регулисала заштиту од мобинга Кривичним 

законом, по коме је мобер кривично одговоран а жртва може затражити одштету 
за нанесену јој ―биолошку штету‖.  

У осталим земљама Европе овакви Закони не постоје, али постоје Закони 

који говоре о одштети и казненој одговорности због нарушавања психичког и 

телесног здравља радника (у Италији је недавно донешена и судска пресуда са 
одштетом од 570 000 еура за претрпљени мобинг у току 6 година адвокатског рада). 

Према истраживању што га је „Staffordshire University― провео за бри-

тански Синдикат Унисон (Gilioli, A., Gilioli, R., 2000) 75,6% жртава мобинга има 
здравствене последице, пати од депресије и губи самопоздање. У Шведској 10-

20% суицида има директан или индиректан узрок у проблемима на послу 

(Leyman, H., 1996), а Немачки истраживач H. Ege (1999) процењује да је у 

Италији тај број око 13%. Leymann наводи да сваки радник у свом веку има 25% 
шансе да буде бар једном мобизиран. 

Европски парламент је 2001. године обавезао све своје чланице да у рад-

но законодавство унесу одредбе о заштити свих запослених од мобинга. 

Антимобинг тим  
Основни мотив за формирање антимобинг тима је била перманентна 

изложеност радника малтретирању на раду у транзиционом и постранзиционом 
периоду, увид у свакодневно јављање радника у ординацији медицине рада ради 

‖прикривеног‖ и „покривеног‖ морбидитета који је угрожавао здравље и квали-

тет радноактивне популације.  
У односу на земље Европске уније, удео мобингованих је знатно виши 

код нас, мада се тиме нико систематски није бавио. Неке одредбе мобинга су 

уткане у Закон о раду а на заштиту од мобинга упућује одредбе Облигационог 
права где је поступак остваривања права веома компликован и често се упућује 

на споредни колосек.  
При изради модела аутори указају на промене у психичкој и емоционал-

ној равнотежи у виду депресије, страха, панике, плача, осећаја деперсонилиза-
ције, социјалне изолације и емоционалне отупљености. 

Затим су испитане промене на соматском плану у виду пројекција на 
вегетативном нервном, кардиоваскуларном и нервном систему као и метаболич-
ким поремећајима. 

Промене у понашању су видљивије околини него промене на органским 
системима, а то је агресивност, пасивност, повећана конзумација алкохола, нико-
тина, опијата, сексулни и поремећаји у исхрани анорексија и/или булимија.  

Све наведене промене се углавном групишу око пар дијагноза, јер мобинг 

није класификован у Међународној Класификацији болести и повреда на раду. Мора 
се дискутовати о вегетативно соматској спрези тако да често код мобингованих 

долази до настанка низа органских оболења (15 – 30). Нека истраживања су показала 

да свако од нас може постати злостављач и да свако од нас може постати жртва, 
односно да је задесна ситуација најодговорнија за појаву мобинга.  
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У изради начина и поступка заштите мобингованог незаобилазно је било 
испитати „погоршање услова на раду― да би се утвдило да ли заиста узрок 
наведих последица лежи у радном миљеу мобингованог или је на другом месту. 
При процени „болесне радне средине„ посматране су релације као што су: да ли 
је она са строгом хијерархијском структуром, да ли фирма искључиво води 
рачуна о профиту а мање о запосленима, да ли је перспектива фирме извесна, 
какво је планирање и организација посла што утиче на превенцију врло 
распрострањених кардиоваскуларних болести (31– 32), да ли су радници добро 
информисани о свим сегментима рада, да ли учествују у одлучивању, да ли је 
омогућено усавршавање и напредовање у раду, да ли постоји недостатак 
поштовања свих различитости (културолошких, религијских, полних, расних, 
регионалних...), затим енормно радно оптерећење и постављање бесмислених 
радних задата и нејасних директива за рад.  

Све ове ситуације могу да доведу до нарушавања менталне климе унутар 
радне организације што је „окидач― за настанак мобинга.  

Последице по фирму 
Мобинг доводи до смањења ефикасности и продуктивности у фирми 

(спорији ритам, више грешака и злостављача и жртве), а и запослених у њиховој 
непосредној радној средини. Мобинг ствара негативну радну климу, ствара се 
стрес (33-36) доводи до непотребног боловања што изискује трошкове за 
привремено укључивање нових запослених и њихово оспособљавање. Стално 
премештање радника и сталне промене радног времена и гласине о мобингу 
унутар фирме и отпуштању радника штете мукотрпно створеном имиџу фирме и 
бренду производа. (Bruno de Pasqual, 2002, у мултинационалној компанији 
„Solvay―, Италија).  

Према процени Међународне организације рада годишњи трошак који 
узрокује психичко малтретирање у фирми од 1 000 радника износи око 155 000 
еура. Leyman је (1990) проценио трошкове које фирма има због мобинга: за 
сваког радника који је био мобизиран годишње се губи просечно од 30 000 до 
100 000 долара.  

Последице мобинга се рефлектују кроз врло скупе специјалистичке прегледе 
и дуге терапије, на трошкове ионако осиромашеног националног здравственог 
фонда. Сем губитка у овом фонду мобинг доводи и до губитка у пензионо 
инвалидском фонду, јер се жртве мобинга одлучују на остваривање инвалидске 
пензије. Ege, H. (2000) наводи у Италији постоје прорачуни према којима један 
радник, који је присиљен на одлазак у пензију са само 40 година старости кошта 600 
000 еура више друштво него радник који одлази у страросну пензију. Мобинг може 
довести до врло тешких последице по жртву, морају се предузети мере које ће жртви 
мобинга помоћи да што брже поновно успостави психофизичко здравље придржава-
јући се усвојених мера превенције у свету (37-43) и поврати нарушено достојанство.  

4. ЗАКЉУЧАК  

Заштита од мобинга обухвата примарни, секундарни и терцијерни ниво 

превенције. 
Примарна превенција је спречавање појаве нових патолошких случајева 

узрокованих мобингом, а да би се то постигло, потребно је: Оптимализовати 
радни амбијент и радно време, створити јасне услове на раду, поспешити учешће 
радника у процесу рада јасним радним задацима, активирати стални процес 
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измене информација у оба смера (одозго према доле и обрнуто), давати важност 
управљању људским потенцијалима адекватним оспособљавањем и усавршава-
њем менаџмента фирме, пројектовати радне задатке прилагођене индивидуалним 
способностима, промовисати радну културу која даје предност поштовању људ-
ског достојанства, обесхрабрујући сваки облик психолошког насиља, едуковати и 
информисати све запослене о стресу, мобингу и његовим последицама (од ди-
ректора до радника), израдити Правилнике у којима фирма упозорава раднике да 
се неће толерисати неетична понашања и дискриминација 

Секундарни ниво превенције се спроводи када је већ мобинг започет и 
мора бити ефикасно спроведен. У овом нивоу заштите од мобинга важну улогу 
имају саветници (медијатори) у које имају поверење обе стране. 

У Швајцарској, Француској, Немачкој, Енглеској у САД и Канади, меди-
јација у радним организацијама успешно је проведена као експеримент и постала 
је свакодневна пракса. 

Задатак терцијерне превенције је помоћ жртви мобинга да што пре и 
што ефикасније поновно успостави психофизичко здравлје и да се предупреди 
настанак врло тешких последица по жртву у виду психичког и физичког на-
рушаванја здравственог станја и радне способности. У терцијерном нивоу за-
штите од мобинга важну улогу имају облици удруживања (саветовалишта). Та-
кође важну улогу у рецијерном нивоу заштите имају закони који морају узети у 
обзир обичаје и локалну културу обухватити пре свега превентивне мере за 
смањење мобинга, заштиту радника који учествују у борби против мобинга и на-
грађивање послодаваца који на појаву мобинга одговарају спремношћу, правед-
ношћу и ефикасношћу и адекватну помоћ жртвама тешког облика мобинга у 
облику одштета за нанесену штету и поновно укључивање у рад, на крају 
предузети репресивне мере за послодавца који се оглушује о ове одредбе. 
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СТРЕС ЗАПОСЛЕНИХ У ПОГРЕБНOМ ПРЕДУЗЕЋУ 

Александра Марковић1, Божо Николић 2  
aleksandram@bezbednost021.com 

РЕЗИМЕ 

Приликом процене ризика за ЈКП «Лисје» из Новог Сада чија је основна делатност 

погребна, констатован је висок ризик, који је проистекао из психичких и психофизиолошких 

напора, везан за тип радног места, као што су погребни радници, капелници, транспортни 

радници – спремачи умрлих. 

Научни докази показују да су разлике у индивидуалним карактеристикама као што је 

карактер и стил живота најважнији у предвиђању да ће одређени радни услови довести до 

стреса, другим речима, оно што је стресно једној особи, не мора да буде проблем некој другој 

особи. Иако се значај индивидуалних разлика не може игнорисати, научни докази показују да 

су одређени радни услови стресни за већину људи. 

Кључне речи: стрес, висок ризик, висок ризик. 

STRESS OF EMPLOYEES IN FUNERAL SERVICES 

ABSTRACT 
Risk assessment in the funeral service company JKP ―Lisje‖, Novi Sad identified a high 

level of risk caused by psychological and physiological stresses related to the type of work activities 

typical of grave diggers; chapel workers, coffin transportation employees and undertakers. 

Individual differences regarding personality and lifestyle seem to be the most important 

factors in anticipating whether certain working conditions can cause stress. In other words, the issues 

one person sees as stressful, need not be a problem to someone else. Although individual differences 

cannot be ignored, the research shows that certain working conditions are stressful to most people.  

Key words: stress, funeral service company, high risk level.  

1. СТРЕС У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

Најчешће дефинишемо стрес као стање праћено психолошким, физичким 

или друштвеним непријатностима или ограничењима, која код појединаца могу 

довести до осећаја немоћи за задовољење захтева или очекивања која су п-

стављена пред њега. 
Одређена количина стреса може да делује подстицајно на појединца. Ме-

ђутим уколико је стрес јак, дуг и често се понавља, и уколико човек није 

способан да се суочи са њим тада стрес постаје негативна појава која доводи до 
низа психичких и психофизиолошких поремећаја.  

Стрес може бити проузрокован различитим факторима који се налазе 

свуда око нас, а међу најинтензивније и најчешће факторе спадају природне и 
друге несреће које могу задесити појединца као и мање и веће групе људи. 

                                                
1 Безбедност С&СНС, Футошка 1А, Нови Сад, Србија 
2 Висока техничка школа струковних студија, Школска 2, Нови Сад, Србија 
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Када је запослени изложен интензивним ризицима, проузрокованим 
стресом у радном окружењу, тада долази до смањења радне ефикасности, опада-

ња критичког става према сопственом раду, слабљења пажње, промене понаша-

ња и расположења. Уколико је и посао који запослени обавља сам по себи 
стресан, где се психолошки ризици не могу елиминисати, тада се суочавамо са 

високим ризиком на радном месту, проузрокованим психичким и психофизич-

ким штетностима. 

2. СТРЕС У ПОГРЕБНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

Погребна предузећа се баве делатношћу која има посебан друштвени 

значај.  

Као што је рођење свечани догађај у животу човека, тако је и смрт при-
родни чин у људској заједници. Она захтева пажњу и узајамност чланова 

заједнице, достојанство и свест о припадности људском роду. Сваки човек 

уопште, има право на достојну сахрану. Радници погребних служби су свесни да 
је сахрањивање људског бића чин са великим емоционалним последицама. 

У овом послу нема жена – да ли зато што су преосетљиве, или зато што је 

материнство неспојиво са свакодневним сусретима са смрћу, тек, изгледа да су 

мушкарци, ипак, чвршћи.  
Погребни радници, капелници, спремачи умрлих, спроводе многобројне 

задатке, кao што су:  

1. транспортовање тела преминулог у погребну установу,  
2. припремање тела за последњи опроштај од породице, пријатеља и 

познаника,  

3. организација верске службе према налогу породице преминулог и 
4. потом преношење тела или остатака на место вечног коначишта. 

Обављање ових задатака може бити веома напорно и захтевно.  

Ови људи раде са породицама кoje су у жалости, тако да морају поседо-

вати довољну сензибилност за осећања породице и пријатеља током овог тешког 
периода. Члановима породице може бити неопходна помоћ у доношењу одлука у 

тренутцима када су под теретом жалости. 

Такође су често под великим притиском, јер се свакодневно суочавају са 
предрасудама, стигмом, тј. негативним представама кoje људи имају о њиховој 

професији. Предрасуде сачињавају нпр. предпоставке о погребним радницима, 

капелницима, спремачима умрлих кao o особама кoje показују неприродно зани-
мање за лешеве, или нпр. стереотип o овим радницима кao o особама кoje су 

склоне да финансијски „одеру― муштерије у трнутцима њихове емоционалне 

рањивости. 

Свест о таквом притиску јавности носи своју високу психолошку и 
емоционалну „цену―, кoja уколико не буде препозната, може лако да се преточи у 

синдром сагоревања код ових радника. 

3. СТРЕС КОД ПОГРЕБНИХ РАДНИКА,  

КАПЕЛНИКА, СПРЕМАЧА УМРЛИХ  

Трауматске стресне реакције су реакције које се јављају као одговор на 

критични догађај (акутну ситуацију). 
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Burnout sindrom (синдром сагоревања) је синдром који се јавља у току 
свакодневне праксе кao последица хроничног стреса (Mitchell i Dyregrov,1993) 

Феномен сагоревања одликује осећање неуспеха, замора и исцрпљености 
(физичке, емоционалне и менталне) след превеликих захтева у односу на енер-
гију, снагу и способност појединца у контексту посла (Freudenberger,1974). 

Синдром сагоревања може се приказати уз следеће четири групе симптома:  
1. физичких, 
2. когнитивних,  
3. емоционалних и  
4. бихeјвиорaлних.  
Они се могу јавити у току свакодневне праксе код ових радника. След 

хроничног стреса који условљавају сложени захтеви рада су:  
Физички симптоми синдрома сагоревања су следећи:  
- Хронични замор 
- Честе главобоље 
- Болови у леђима 
- Дуго трајање ―малих обољења‖ 
- Неодређени (хронични) физички болови 
- Несаница 
- Малаксалост 
- Гастроинтестинални болови 
Когнитивни симптоми синдрома сагоревања су следећи :  
- Проблеми концентрације 
- Проблеми пажње 
- Проблеми памћења 
- Проблеми на плану мишљења 
- Смањена перцептивна активност 
- Стереотипно процењивање 
Емоционални симптоми синдрома сагоревања су следећи:  
- Емоционална исцрпљеност 
- Емоционална крутост 
- Преосетљивост 
- Интровертност 
- Туга, песимизам, депресивност 
- Осећање безнадежности 
- Осећање беспомоћности 
- Осећање губитка 
Бихејвиорални симптоми синдрома сагоревања су следећи:  
- Проблеми на послу 
- Проблеми са партнером, породицом, пријатељима 
- Стална фрустрираност 
- Напетост 
- Љутња 
- Повећано кориштење алкохола или др. супстанци 
- Импулсивност - експлозивност 
- Окривљавање колега 
Негативни ефекти синдрома изгарања код погребних радника, капел-

ника, спремача умрлих су следећи:  

- Емоционална и физичка исцрпљеност 
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- Удаљавање и негативан однос према послу, колегама, породицама 
преминулих и себи  

- Повлачење и избегавање контакта са околином 
- Смањена радна способност/ефикасност (слабији рад, честа боловања, 

онеспособљеност за рад) 
Општи етиолошки (узрочни) фактори синдрома изгарања код ових 

радника су:  
1. Карактеристике радне средине (специфичност ситуације)  
2. Организациони фактори 
3. Однос измећу породица преминулих и ових радника 
4. Индивидуалне карактеристике личности особа запослених на овим 

пословима 

Карактеристике радне средине  
које могу допринети синдрому сагоревања 
Свакодневни сусрет са непроменљивим стањем/смрћу; 
Тешкоће у раду услед стигматизираности професије; 
Патње ожалошћене породице и потенцијално тешка и проблематична 

интеракција са ожалошћеном породицом ; 
Стални изазови за професионалца у контакту са свакодневним разноврс-

ним радним задацима:  
- премештање преминулог из здравствене установе, киће, стана до по-

гребне установе; 
- интервијуисање породице и припремање аранжмана у складу са њи-

ховим захтевом; 
- обраћање пажње на детаље и способности организовања вишестру-

ких задатака, а да истовремено све одаје утисак лакоће и једностав-
ности, помаже да се породица преминулог растерети стреса; 

- припремање остатака преминуле ососбе; 
- строго поштовање здравствених прописа када је у питању руковање 

телом преминуле особе у сврху заштите од ризика заразних болести 
које је преминули можда поседовао пре смрти; 

- координисање локације, датума и времена бдења, комеморације и 
покопа преминуле особе, водећи рачуна о духовним потребама чла-
нова породице; 

- телесна способност да се поднесе стрес и дуготрајан рад са промен-
љивом дужином трајања и променљивим, идивидуално специфичним 
захтевима радних обавеза и задатака;  

- способност да се подноси рад по позиву - у било које доба дана или 
ноћи, укључујући викенде и празнике, по свим временским условима;  

- снага и отпорност при савијању и подизању се подразумева, с обзи-
ром да су то неопходне радње при преносу тела преминулих особа.  

4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФАКТОРИ КОЈИ МОГУ ДОПРИНЕТИ 
СИНДРОМУ САГОРЕВАЊА 

- време проведено са телима преминулих и ожалошћеним породицама 
(интензитет посла); 

- временски притисак преоптерећености; 
- мала могућност руковоћења ; 
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- мала могућност одлучивања (недостатак контроле над послом); 
- свакодневна недовољна организованост  
- недостатак критеријума успеха и награде; 
- недостатак повратне информације; 
- алтуристичка оријентација посла; 
- недостатак подршке од стране колега; 
- недостатак обуке (едукације); 
- недостатак тимског рада. 

Однос између породица преминулих 
Погребни радник, капелник, спремач умрли кроз процес емпатије постаје 

складиште за болна непријатна, негативна осећања и патње ожалошћене породице. 
Сувише лични однос према ожалошћеној породици може потенцијално 

довести до позиције екстремног емоцијалног исцрпљивања. 
Однос између породица преминулих може изазвати следеће ситуације:  
- негативне реакције ожалошћене породице према радницима („соци-

јална стигма―); 
- капацитет за саучешће са породицама преминулих и способност да се 

поднесе рад под стресом су основне предпоставке; 

Индивидуалне карактеристике „личности „ радника  
које могу допринети развијању синдрома сагоревања 
Особе које поседују велику разлику између реалности и очекивања као и 

особе које показују немогућност адаптације на реалност радних услова су високо 
склоне да развију симптоме сагоревања на раду. 

Сталоженост, смиреност, прибраност поседовање такта и добра вештина 
у комуникацији са људима су важне личне особине ових радника. 

―Чврста личност‖ тј. самосвесна личност, пуна животне енергије и осећа-
ња важности са добрим увидима у себе и директним приступом решавању 
проблема je у негативној корелацији са синдромом сагоревања. 

5. СТРАТЕГИЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ СИНДРОМА  
САГОРЕВАЊА КОД ПОГРЕБНИХ РАДНИКА,  
КАПЕЛНИКА, СПРЕМАЧА УМРЛИХ  

Стратегије у превенцији синдрома сагоревања код погребних радника, ка-
пелника, спремача умрлих могу се поделити у две групе:  

1. Личне стратегије за превенцију синдрома сагоревања на раду 
2. Организационе стратегије за превенцију синдрома сагоревања на раду 
1. Личне стратегије подразумевају следеће:  
- личну стручну едукацијуи и супервизију; 
- развијање свести о сопственим осећањима и догађајима; 
- развијање свести о узроцима стреса и о томе како стрес утиче на тело 

и целокупно здравље; 
- оспособљеност за самопомођ (самоконтрола и одговорност, чести и 

кратки годишњи одмори, оптимистички поглед на свет, неговање 
хумора, овладавање неким од техника релаксације: јога медитација, 
вежбе дубоког дисања, спремност у очекивању стреса на послу); 

- бављење различитим хобијима и активностима (спорт, рекреација, 
здраве животне навике уз доста одмора, шетње у природи и сл.) 

- способност за реорганизацију рада 
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- развијање посебних личних конструктивних интересовања која до-
приносе продуктивности и креативности посла 

3. Организационе стратегије подразумевају следеђе:  
- успостављање оптималног односа између одређеног броја услуга и 

броја радника који пружају погребне услуге 
- флексибилно планирање рада 
- континуирана едукација 
- развијање међусобне подршке сарадника/колега; 
- омогућавање добрих услова рада; 
- јасни организациони циљеви. 

6. ЗАКЉУЧАК  

Психолошка уређеност радног окружења, јесте стварање пријатне и сти-

мулативне радне атмосфере, али и спречавање превелике оптерећености.  
Такође се у закључку намећу следећи елементи као приоритет у спречава-

њу развоја синдрома сагоревања код погребних радника, капелника, транспорт-
них радника-спремача умрлих:  

- подстицање мреже подршке колега, 
- стално образовање и обучавање,  
- развијање свести осопственим осећањима и догађајима; 
- развијање свести о узроцима стреса и о томе како стрес утиче на тело 

и целокупно здравље, 
- редовни супервизијски рад,  
- подстицање код радника адекватног вредновање себе,  
- подстицање адекватног вредновања рада (лично, организационо и 

кроз ангажовање друштвених институција). 
При запошљавању нових радника на ова радна места, консултовати аде-

кватне стручне службе које ће помоћи при препознавању чврсте, самосвесне лично-
сти, пуне животне „енергије―, која би се лакше изборила са синдромом сагоревања. 

Одговорност за примену ових мера има менаџмент. 
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МОБИНГ НА РАДНОМ МЕСТУ 

Драгана Брадонњић1 
draganabr@gmail.com 

REZIME 

Mобинг је облик понашања на радном месту којим једна особа или више особа си-

стематски психички злоставља и понижава другу особу, угрожава њен углед, људско 

достојанство и интегритет, a са циљем елиминације са радног места. Мобинг се препознаје 

кроз ицинденте који се понављају и у којима се испољава понашање koje деградира и пони-

жава одређену особу или групу. To je емоционално насиље, koлективно психолошко малтре-
тирање, прогањање једног од запослених од стране његових колега, подређених или надре-

ђених, са циљем да се присили да он или она напусте своје радно место. Жртве мобинга су 

обично беспомоћне и незаштићене. Moбинг се понекада лако препознаје, када је испољен 

кроз видно агресивно понашање, a понекад може бити и скривен иза aуторитарног руко-

вођења и тада га је тешко описати. 

Кључне речи: мобинг, злостављање, жртва, радно местo. 

MOBBING IN THE WORKPLACE 

ABSTRACT 

Mobbing is a form of behavior in the workplace in which one person or more persons 
systematically humiliate and mentally abuse another person, and threaten his/her reputation, 

dignity and integrity aiming to eliminate him/her from work. Mobbing is recognized through 

repeated incidents in which the expressed behavior degrades and humiliates a person or group. 

It is emotional violence, collective psychological harassment, and persecution of one of the 

employees by colleagues, subordinates, or superiors in order to compel him/her to leave the job. 

Mobbing victims are usually helpless and unprotected. Mobbing is usually easy to recognize 

when it is visibly expressed through aggressive behavior, but sometimes it can be hidden behind 

the authoritarian leadership, and then it is difficult to describe. 

Key words: mobbing, abuse, victim, workplace 

1. УВОД 

Mобинг је специфични облик понашања на радном месту у којем шеф 
или колеге злостављају и понижавају другу особу с циљем да угрозе њен углед и 
достојанство, што на крају доводи до угроженог психичког и физичког здравља 
жртве.За разлику од западних Европских земаља, код нас се о мобингу скоро 
ништа не зна. Moбинг је психичко малтретирање на радном месту koje подра-
зумева: давање понижавајућих послова раднику, оговарање, сталне контроле и 
критике од странее колега и руководства, нападе на здравље запосленог (не 
добија боловање, годишњи одмор, сексуално га узнемиравају...), премештање у 
другу канцеларију, непозивање на састанке, одузимање средстава за рад – син-

                                                
1 Сарадник у настави, Технички факултет“ Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет Нови 
Сад, Ђуре Ђаковића бб 23000 Зрењанин 
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дром празног стола, претрпавање обавезама – синдром пуног стола. To je мо-
рално злостављање особе. 

Пуно je и термина којима се покушава превести "mobbing": психолошко 
злостављање, психолошко малтретирање, психолошки тероризам, морално мал-
третирање, морално злостављање 

Игнорисање, исмејавање, претње, закидање на заради, само су неки од 
облика злостављања. "Moбинг" je релативно нови термин, кojи обухвата све врсте 
шиканирања на послу.Мобинг или психолошки терор у пословном животу односи се 
на непријатељску и неетичку комуникацију кoja je усмерена на систематичан начин 
од стране једног или више појединаца, углавном према једном појединцу, који је 
стављен у позицију у kojoj je беспомоћан и у немогућности да се одбрани, и држан у 
њој помоћу сталних малтретирајућих активности. Оне се одвијају са високом 
учесталошћу (најмање једном недељно) и у дужем раздобљу (најмање шест месеци). 
Због високе учесталости и дугог трајања непријатељског понашања, то малтрети-
рање доводи до менталне, психосоматске и социјалне патње.  

Сама реч "mobbing" долази од енглеског глагола "to mob". Значи бучно 
навалити, насрнути у маси.  

Циљ мобинга је да се запослени присили да напусти радно место и тако 
економски још више деградира.  

Радна средина у којој преовлађује овакво понашање прeпознаје се на 
основу следећих карактеристика: такмичарска средина са култом каријеризма, 
строго хијерархијска структура, наглашена брига о економској добити уместо о 
међуљудским односима, недостатак међусобног поштовања, недовољно дефини-
сане радне улоге и недостатак професионалности. Teгобе на које се угрожени на 
послу најчешће жале су безвољност, повлачење у себе, главобоља и повишени 
крвни притисак. Због страха од последица, угрожена ѕапослена лица се најчешће 
плаше та потраже помоћ од надлежних у својој фирми.Кад психички проблеми 
достигну врхунац једино решење је одлазак код психијатра. Мобинг је данас 
комплексна, широко распрострањена и нарастајућа појава koja има погубне по-
следице на радну средину, психофизичко здравље појединца, социјално окру-
жење појединца и комплетну заједницу.  

2. ВРСТЕ МОБИНГА 

Први научник који је почео истраживати овај феномен био је Немачки 
психолог Heinz Leymann. Он је заслужан јер је први употребио назив "mobbing" 
за одређена понашања на радном месту, одредио његове карактеристике, 
последице на здравље, а основао је и клинику за помоћ жртвама. Реч "mobbing" 
Leymann je позајмио из етологије Konrada Lorenza. Наиме, Lorenz je том речи 
назвао понашање неких врста животиња koje удружујући се против једног свог 
члана, нападају га и истерују из заједнице, доводећи га понекад и до смрти. 
Слично понашање људи у радној средини Leamann je назвао moбингом. Мобинг 
је реч која се данас све чешће чује међу нама. 

С обзиром на смер акција мобинг делимо на вертикални и хоризонтални. 
Вертикални се односи на ситуације у којима:  

- предпостављени злоставља једног радника  
- претпостављени злоставља једног по једног радника док не уништи 

читав колектив (стратешки мобинг-"bossing") 
- једна група радника (подређених) злоставља једног предпостављеног. 

Вертикални облик мобинга заступљен је у 55% случајева. 
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Хоризонтални мобинг се јавља између радника који су у једнаком поло-
жају у хијерархијској лествици. Осећај угрожености, љубомора и завист могу 

постаћи жељу да се елиминише неки колега, поготово ако постоји уверење да 

његова елиминација води напретку у каријери. Читава скупина радника због 
унутрашњих проблема, напетости и љубоморе може изабрати једног радникана 

којем ће доказати да су снажнији и способнији.  

Oвај облик мобинга заступљен је у 45% случајева. Постоји oko 45 разли-
читих суптилних активности кoje се препознају у процесу мобинга, a у различитим 

културама постоје и карактеристична специфична понашања. На пример, у радној 

околини изабрана жртва мобинга не може доћи до речи, стално је прекидају у говору 

или игноришу као да не постоји. Разговор се нагло прекида у тренутку када она 
улази у просторију. Жртву искључују из друштвеног живота на послу.  

Мобинг је врло деликатна и суптилна појава која може да проузрокује и 

страшне последице. То је кривично дело.  
У Италији у 55% случајева мобинга ради се о вертикалном мобингу, a у 

45% o хоризонталном. У само 5% случајева се ради о мобингу групе радника 
према надређеном.  

3. ФAЗЕ МОБИНГА 

Проучавање мобинга започело је тек пре 10-aк годинa. Наиме, у XX веку 
промењен је однос према раднику и његовим правима. Она постају све већа.. 
Стога су настала многа истраживања тог феномена са жељом да се што боље 
препозна и одреде његове карактеристике како би се могло радити на 
побољшању квалитета међуљудских односа. 

Само злостављање се састоји из неколико фаза. 
У првој фази мобинга, као његова могућа основа, појављује се сукоб међу 

сарадницима, а последица су поремећени међуљудски односи. Присутна је лажна 
љубазност уз истовремено претрпавања послом или одузимање радних задатака. 

Изворни се сукоб убрзо заборавља, а заостале агресивне тежње ус-
меравају се према одабраној особи. 

Прва фаза полако прелази у другу, у прави психолошки терор. У тој фази 
жртва губи своје професионално и људско достојанство и постаје особа која у 
својој радној околони губи углед и право гласа. 

У трећој фази непрекидно злостављана особа постаје крива за све про-

пусте и неуспехе колектива. 
Четврта фаза карактеристична је по очајничкој борби за опстанак жртве, 

у које се тада појављује синдром изгарања на послу, тј хронични синдром умора, 

психосоматски или депресивни поремећаји. 
У петој фази као последица дуготрајних мучења жртве обољевају од 

хроничног умора, исцрпљености, разних коронарних и других болести и на-

пуштају посао. 

Последице нехуманог мобинг понашања могу бити катастрофалне и 
разорне за саму особу, њено здравље и породицу, али и за друштвени живот. 

Одражавају се на свим подручјима живота особе. 

Најчешће последице мобинга су реактивна депресивна стања, реактивна 
психотична стања параноидног типа, посттрауматски стресни синдром и са-

моубиство као најтрагичнија последица 
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Особа изложена мобингу постаје смањено продуктивна, изостаје с посла, 
развија психичке и физичке поремећаје због којих одлази на боловања и у 

превремену пензију. 

4. ИСТРАЖИВАЊА О МОБИНГУ 

Истраживања кажу и да су жртве мобинга најчешће људи пред пензијом, 

али и млади који тек почињу са радом. Развијеније земље света се на различите 

начине баве различитим облицима мобинга, али за сада је Шведска једина др-
жава у којој је мобинг кривично дело подложно кажњавању. 

Дато истраживање је осмишљено као анкета, а спровели су је радници 

фирме „Omedia metar― из Загреба, међу становништвом. Добијени узорак чинило 

је укупно 700 испитаника, од тога су 343 (49%) биле жене, а 357, односно 51% 
мушкарци. У време испитивања запослених је било укупно 349, од чега 129, 

односно 37% у приватном власништву, а 220, тј 63% у фирмама у државном 

власништву. 
Према школској спреми испитаници су подељени у три групе: ниску 

стручну спрему имало је 126 испитаника, тј.18% испитаника, средњу стручну 

спрему 420, односно 60%, а високу 154, тј 22% њих. Према старосном добу су 

подељени у две групе: до 35 година било је 245, што је износило 35%, а изнад 35 
година њих 455, односно 65% испитаника. 

Питања су била:  

1. Да ли се шире непроверене гласине, клевете, препричавају интриге 
или се на сличан начин покушава осрамотити неко из ваше радне 

околине? 

2. да ли сте оптужени за пропусте који се објективно нису догодили? 
3. да ли некога исмејавају због изгледа, говора, хода...? 

4. да ли сте исмејавани због пола, националности, порекла, приватног 

живота...? 

5. да ли сте били дежурни кривац? 
6. да ли сте стално изложени критици шефова или колега? 

7. да ли се резултати вашег рада обезвређује? 

8. кад би сте имали прилику, да ли би сте променили радно место? 
9. осећате ли замор својим послом? 

10. Имате ли психичких проблема због посла који радите? 

11. Имате ли физичких проблема због посла који радите? 
12. Јесте ли некад били на боловању због проблема изазваних послом? 

13. Можете ли без проблема отићи на боловање? 
Дошло се до следећих резултата: Према резултатима истраживања, од 15,4% 

до 53,4% од укупног броја испитаника искусило је неки облик мобинга. Психичке 
проблеме због посла који раде осећа од 37,7% до 54,8% испитаника. Телесне про-
блеме због посла који раде осећа 30,5-79,4% испитаника.Због проблема изазваних 
послом на боловању је било 2,6-19% испитаника.Од укупног броја запослених особа 
47,2-76,2% њих има проблема када мора отићи на боловање. Испитаници су оценили 
међуљудске односе у свом предузећу просечном оценом 3,1. Оцену 1 дало је 42 
испитаника (6%), оцену 2 дало је 154 испитаника (22%), оценом 3. Своју компанију 
је оценило 250 (35,8%) испитаника, оцену 4 дало је 190 (27,1%) испитаника, а оцену 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

415 

5 свега 64 (9,1%) испитаника. Велики број испитаника жели променити своје рад-
но.Таквих је значајно више запослених у приватним, 68%, него у државним, 52,7%, 
фирмама. 

Жртве мобинга су нарочито:  
- особе које су уочиле и пријавиле неправилности у раду  
- телесни инвалиди  
- младе особе тек запослене и старије особе пред пензијом  
- особе које траже више самосталности у раду или боље услове рада  
- особе које након година беспрекорног рада траже признавање радног 

положаја и повећање плате  
- вишак радне снаге  
- припадници мањинских група:  
- различите религије  
- групе другачијег етничког порекла  
- различитог пола  
- врло креативне особе  
- ексцентричне особе  
- болесне особе. 
Pазличитим облицима мобинга је изложено 20% запослених, тј свака четврта 

запослена oсоба, а 3,5% радника доживело је ситуације мобинга које су последично 
трајале од шест до петнаест месеци. За оне раднике који тек улазе на тржиште рада, 

ризик доживљавања мобинга у идућих 30 година износи чак 25%. Значајно је већи 

број мушкараца, 17,2% доживело претње или физички насртај, али је зато значајно 
више жена, 15,7% доживело сексуално угрожавање. Више је жена, 48,1% које се 

жале на психичке проблеме изазване послом који раде, али је зато више мушкараца 

9,8% него жена, 5,2% ишло на боловање због проблема на послу.  

Мобинг, дакле, подједнако доживљавају и мушкарци и жене. Жртве мобинга 
могу постати запослени независно од година живота, социјалног порекла, спољаш-

њег изгледа, степена образовања. Занимљиво је да по правилу мушкарци тероришу 

мушкарце, а жене готово искључиво тероришу жене. Развијеније земље света се на 
различите начине баве различитим облицима мобинга, али за сада је Шведска једина 

држава у којој је мобинг кривично дело подложно кажњавању.  

5. МОБИНГ НА РАДНОМ МЕСТУ И ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ  

Свако се може наћи под ударом мобинга. Мобинг је психолошко насиље, 
које је тешко доказати а чије последице могу бити једнако трагичне као и код физич-

ког насиља. Односи се искључиво на радну средину, углавном представља свестан 

чин насиља који за циљ има елиминисање некога из радног колектива. Огледа се 
кроз недостатак комуникације, неадекватну комуникацију претрпавања пословима, 

задавање претешких послова, задавање послова неадекватних квалификацији и још 

много тога. Мобинг спада у кршење основних људских права, пре свега угрожава 
људско достојанство, углед и част. Истраживања спроведена у САД-у наводе 

податак према којем је 1 од 4 радника извргнут мобингу. Истраживање у Великој 

Британији је показало да је 1 од 8 радника био малтретиран у задњих 5 година. Ве-

лико истраживање тог феномена у чланицама Европске Уније спороведено је током 
2000. године. European Fondation for the Improvement Living and Working Conditions 
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на 21 500 запослених у земљама чланицама Европске Уније добила је следеће 
резултате:  

- 2% (3 милиона) радника било је мета физичког насиља од особа на 

радном месту  
- 4% (6 милиона) радника било је мета физичког насиља од људи изван 

радног места  

- 2% (3 милиона) радника било је мета сексуалног насиља  
- 9% (13 милиона) радника било је мета мобинга. 

Резултати показују и велике разлике између држава. У Финској је 15% 

радника изложено моралном малтретирању на послу, у Великој Британији и 

Холандији 14%, у Шведској 12%, у Белгији 11%, у Француској и Ирској 10%, у 
Данској 8%, у Немачкој и Луксембургу 7%, у Аустрији 6%, у Шпанији и Грчкој 

5%. Проблем мобинга добија велике размере. Сваке године у Европи милиони 

запослених из различитих компанија признају својим психолозима да се према 
њима на послу опходе неправедно. По статистици, у Немачкој половина запо-

слених у компанијама су жртве мобинга. Зато су у неким европским земљама (у 

Немачкој, Француској, Шведској) већ донети закони о моралном праћењу на рад-

ном месту, који штите жртве мобинга. Свако може да буде жртва мобинга јер за 
то постоје бројни разлози.  

Једно истраживање Инфостудовог сајта за запошљавање показало је да 12 
одсто испитаника признаје да су били жртве неког облика злостављања на послу. 
Највећи број посетилаца сајта, 60%, сматра да је мобинг веома присутан у 
Србији. Виктимолошко друштво Србије са службом за подршку жртвама каже да 
се прошле године јавило 119 особа које су се жалиле на насиље на радном месту: 
85 жена и 34 мушкарца. Али се жртвама мобинга не нуде коначна решења већ 
алтернативе. У Немачкој један радник који је био извргнут мобингу кошта пре-
дузеће између 25 и 75 хиљада евра годишње због губитака узрокованих изо-
стајањем с посла због боловања, смањеног радног учинка и због грешака у раду. 
Статистички подаци указују да 50% радника извргнутих мобингу иде на боло-
вање 6 недеља годишње, 31% од 1,5 месец до 3 месеца, а 11% остаје код куће на 
боловању више од 3 месеца годишње.  

Данас је теже него икада направити границу између приватног и профе-
сионалног живота-оно што се дешава на послу пројектује се и на приватном 
плану. Људи који дуже време трпе било какав вид угрожавања на послу, после 
извесног времена морају да пронађу неки вентил за те фрустрације. Врло је ве-
роватно да ће породично окружење бити оно у коме ће таква особа покушати да 
испразни негативна осећања. Агресија се помера ка слабијима и онима од којих 
се очекује да имају највише капацитета за пружање разумевања и толеранцију. 
Обично су то чланови породице. Неретко се дешава да особа која на послу трпи 
угрожавање било које врсте постаје после извесног времена и сама насилник у 
породици. Последице мобинга које се осећају у породици не зависе само од врсте 
и интензитета притиска који особа трпи на послу, већ и од тога колики значај она 
придаје свом професионалном животу. Стога су често колатералне жртве мо-
бинга управо породице оних људи који се баве врло престижним занимањима. 

Како су последице првобитног стреса, узроковог мобингом физиолошки 

поремћаји симптоми се врло често не доводе у везу са психотерором на радном 
месту. Тиме се повећава ризик погрешног дијагностиковања што може угрозити 

могућност професионалне рехабилитације и повратка жртве на тржиште рада. 
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Клиничка слика психичког поремећаја изазваног мобингом често одговара трај-
ној промени личности. 

Здравствене последице које се могу јавити код жртве су физчики пореме-

ћаји као на пример: хронични умор, главобоље, несаница, вртоглавице, преко-
мерна телесна тежина или мршављење, различити психосоматски синдроми по-

пут убрзаног лупања срца, осећаја притиска у грудима, недостатка ваздуха, 

смањен имунитет, повећана потреба за алкохолом, седативима, цигаретама, емо-
ционални поремећаји - депресија, емоционална празнина, осећај губитка живот-

ног смисла, анксиозност, губитак мотивације и ентузијазма, апатија, губитак кон-

центрације, заборавност, експлозивност, грубост, безосећајност, стална окупи-

раност послом, породични проблеми, развод брака, па чак и суицид жртве. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Овај социјално-медицински феномен злостављања на послу-мобинг оставља 

последице на душевно и телесно здравље жртве. Психичке последице злостављања 
на радном месту све су чешћи разлог због којег се клијенти обраћају по стручну 

помоћ. Искуства западних земаља говоре како се у функцији индустријализације и 

глобализације може очекивати пораст жртава мобинга. Како би се захватила ширина 

проблема, али и припремили алгоритми за дијагностику и терапију потешкоћа 
изазваних мобингом, потребно је спровести истраживања, али и скренути пажњу 

стручњака на тај феномен. 

Мобинг је патолошка друштвена појава која може значајно пореметити 
међуљудске односе на послу. Он упозорава на велику друштвену и психолошку 

важност радног места. Резултати спроведеног истраживања потврдили су прет-

поставку да се мобинг веома проширио у компанијама, и да радници добро 
препознају ту појаву, мада се о њој мало јавно говори. Само у Шведској 10 до 20 

одсто самоубистава узрокују проблеми на послу, а чак 25 до 30 посто жртава 

мобинга оболи од посттрауматског стресног поремећаја, а да то не би постала 

пракса и наредних година потребна је стална едукација, јер сматрати да је ова 
појава нешто ново и да је резултат прошлог века само је бежање од проблема и 

окретање главе на другу страну. 
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УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСОМ ПРОИЗВОДА  

У ИНТЕГРИСАНОМ СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

Делиа Балош1, Игор Лалић2 

dbalos@ptt.rs 

РЕЗИМЕ 
Развојем технологије и чињенице да многе емитоване загађујуће компоненте не 

остају у једном медију животне средине, већ се преносе у други, јавила се потреба за све ве-

ћим бројем прописа у области заштите животне средине и потреба за интегрисан контролу 

загађења. Тако је у септембру 1996. године усвојена Директива Савета 96/61/EC о интегри-

саном спречавању и контроли загађења која има за циљ интегрисано спречавање и контролу 

загађења која нарочито потичу из индустријских активности. Један велики проблем пред-

ставља отпад који у суштини може да буде велики извор нових ресурса, али у животној 

средини представља извор ризика и опасности за људско здравље и животну средину. 

Кључне речи: капацитет животне средине,,чистија производња. животни циклус 

производа.  

PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT IN THE INTEGRATED 

SYSTEM OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  

AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

ABSTRACT  

Technology development and the fact that many components of emitted pollutants do not 

remain in a single environment, but are transferred from one medium to another, has led to a need for 
the increasing number of regulations in the field of integrated pollution control. So in September 

1996. The EU Council adopted Directive 96/61/EC on integrated pollution prevention and control, 

which aims to achieve integrated prevention and control of pollution originating from industrial 

activities. 

One major problem is the waste that essentially can be a source of new resources, but in the 

environment act as a source of risk and danger to human health and the environment. 

Keywords: environment capacity, cleaner production, product life cycle 

1. УВОД 

У другој половини прошлог века људске активности су значајно допринеле 

деградацији животне средине и умањењу расположивих природних ресурса. 

Загађења која изазивају производни процеси у односу на капацитет жи-
вотне средине могу се ублажити применом једног од два основна приступа:  

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
2 UniverExport, Novi Sad 
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а) применом техничких решења заснованих на контроли загађења. на 
крају производног процеса („end-of-pipe‖ technologies, EOP), што је случај у на-
шој производној индустрији и 

б) превенцијом загађења чистијом производњом. У последње две 
деценије приступи засновани на контроли загађења замењују се стратегијама 

заснованим на превенцији стварања загађења. Превенција загађења је општи при-

ступ који се може применити у свим облицима друштвеног живота Управљање 
животним циклусом производа (Life Cycle Management - LCM) је методологија и 

примена новог начина размишљања кроз животни циклус производа (Life Cycle 

Thinking)(1). У Стратегији развоја чистије технологије и пословној пракси циљ је 
да животни циклус производа једне компаније буде у складу са одрживом про-

изводњом и потрошњом). 

Чистија производња је савремен превентиван приступ у спречавању на-

стајања загађења. Чистија производња је део концепта одрживог развоја који во-
ди рачуна о томе да је ограничен капацитет животне средине на једном простору 

и да може да прихвати одређену количину загађујућих материја. Ово се првен-

ствено односи на индустрију и индустријска постројења(2).  
Производне индустријске делатности и појединачна предузећа морају да 

уведу значајне промене у циљу остварења потреба будућих генерација, а на то их 

обавезује и Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине (IPPC) (Sl. gl. RS, br. 135/2004), као и низ уредби и правилника који 
прате овај закон, дефинишу се услови за добијање интегрисане (IPPC), доз-

воле(3), као и услови за примену стандарда најбоље доступне технике које је 

усвојена као Стратегија увођења чистије производње у републици Србији.  
Интегрисана дозвола је решење којом се одобрава пуштање у рад по-

стројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чи-

ни документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постро-
јење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине.  

Циљ рада јe да повежемо стандарде 14000 који се односе на управљање 

предузећем и животном средином са серијом новонасталих стандарда 14040-
14043 и 14048 који се односе на животни циклус производа(Life Cycle) као и са-

Стратегијом „чистија производња‖.којој је један од важних основних принципа 

„животни циклус производа―. 

2. СТАНДАРДИ JUS ISO 14.000 

Систем заштите животне средине представља интегрални систем у коме 

се не одвојиво морају посматрати радна и животна средина. Утицај на животну 
средину постоји, у мањој или већој мери, током сваког процеса производње. Са-

времене тенденције истичу неопходност развијања метода процене утицаја про-

изводних система на животну средину које би обухватиле цео животни циклус 

производа (Life Cycle Assesment-LCA).  
Процена животног циклуса је метода за процену утицаја производа на 

здравље становника и екосистеме у свим његовим животним фазама. 

Управљање животним циклусом мора бити највиши приоритет менаџ-
мента и свих запослених. Интегрално планирање развојних активности је предус-
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лов заштите животне средине. То значи да код управљања простором и природ-
ним ресурсима треба поћи од процене ризика и оцене простора и капацитета 

животне средине за поједине активности и делатности(4).  

 

Слика1: Подручја на која се односе стандарди серије ISO 14000 

Стандарди JUS ISO 14040-14044 и 14048 
Један је од нацина утврдивања и оцењивања утјцаја производа на живот-

ну средину је оцењивање животног циклуса производа (LCA) у складу с нормама 

које је припремио технички пододбор ISO/TC 207/SC 5, ISO 14040 i ISO 14044.  
Циљеви норми стандарда су:  

- примена система управљања животном средином;.да указују на важ-

ност управљања животним циклусом производа и дају упутства за 
оцену животног циклуса; омогућава да се пословање владиних орга-

низација, производних, услужних и других организација одвија у 

складу с принципима одрживог развоја; пружа алате за управљање 

животном средином; применом ових стандарда се постижу економске 
користи, мање трошење природних ресурса и енергената; коришћење 

отпада као ресурс; да се више користе обновљиве сировине; а све то 

доводи до смањена емисија загађивача и количине отпада; до сма-
њења ризика од штетних утицаја на здравље у животној и радној 

средини; очување природе и природних добара.  

- добит за друштво у целини је значајно очување капацитета и квали-

тета животне средине у складу са одрживим развојем.  

3. ЧИСТИЈА ПРОИЗВОДЊА  

Програм УН за животну средину (UNEP) „Чистија производња― пред-
ставља примену свеобухватне превентивне стратегије заштите животне средине на 
производне процесе, производе и услуге, са циљем повећања укупне ефикасности и 
смањења ризика по здравље људи и животну средину. Чистија производња може се 
применити на било које процесе у индустрији, на саме производе и на различите 
услуге које се пружају у друштву (3).  

Код производних процеса чистија производња се односи на очување си-
ровина, воде и енергије, смањење примене токсичних и опасних сировина и сма-
њење количина и токсичности свих емисија и отпада на извору производног про-
цеса. 
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Код производа, чистија производња тежи да смањи утицаје, током целог 
животног циклуса производа на животну средину, здравље и безбедност, од екс-

плоатације сировина, 

 

EOP технологије Чистија производња 

Даје одговоре на питање: На који 
начин третирати настали отпад и 

емисије?  

Даје одговоре на питања: Где настају отпад и 
емисије?  

Реакција на проблем  Акција уклањања извора проблема  

Уопштено гледано, узрокује додатне 

трошкове третмана  
Помаже у смањењу трошкова  

Отпад и емисије се ограничавају 

постројењима за третман и 

складиштима за опасан отпад,  

Отпад и емисије се решавају превенцијом 

стварања и избегавају се процеси са 

токсичним материјама  

Заштита животне средине се покреће 
након развоја производа и процеса.  

Заштита животне средине је саставни део 
развоја производа, процеса и постројења  

Проблеми заштите животне средине се 

решавају са техничко-технолошке 

тачке гледишта  

Проблемима заштите животне средине се 

приступа у свим подручијима и на свим 

нивоима  

Заштита животне средине је предмет 

рада компетентних стручњака  

Заштитом животне средине се баве сви 

запослени  

Технологија третмана се набавља на 

тржишту  

Чистија производња је резултат иновативног 

рада предузећа  

Завршни третман увећава потрошњу 

енергије и материјала  

Чистија производња смањује потрошњу 

материјала-ресурса и енергије  

Завршни третман увећава сложеност 

рада погона и повећава ризике  

Чистија производња смањује ризике и 

обезбеђује пуну видљивост свих проблема у 

вези са животном средином  

Заштита животне средине има за циљ 
испуњење захтева које постављају 

закони и прописи  

Заштита животне средине је стални изазов 

одрживог развоја предузећа  

Примена EOP технологија је 

примерена прошлости када проблеми 

заштите животне средине нису били 

изражени  

Чистија производња је део савременог 

концепта одрживог развоја,и интегрисане 

заштите животне средине  

Slika.2. Разлике у приступу технологија третмана загађења  

на крају процеса и чистије производње  

 

Предности примене чистије производње 

Економске и друштвене користи увођењем чистије производње може се 

постићи сталним развојем и широким распростирањем знања и способности. 
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Увођење чистије производње се може стимулисати увећањем разлике у трошко-
вима између EOP технологија и технологија чистије производње, посебно 

повећањем трошкова за отпад, ресурсе и енергију.  

Користи од примене чистије производње  
- Активности чистије производње: смањење отпада, замена материја-

ла мање опасним, побољшање домаћинског пословања, интерна реци-

клажа, екстерна рециклажа, повећање енергетске ефикасности, кон-
трола залиха, повећање безбедности процеса, увођење производа у 

складу са животном средином, еко паковање производа. 

- Користи предузећа: уштеде материјала,уштеде трошкова третмана и 

одлагања отпада, олакшан процес производње, смањење ризика, сма-
њење појаве опасног отпада, одржавање радних простора уредним, уш-

теде материјала и енергије, превенција просипања и цурења, сакупљање 

и продаја секундарних сировина, уштеде материјала и енергије, приход 
од продаје. 

- Друштвене користи: смањење загађења животне средине, смањење 

количине опасног отпада, смањење негативних утицаја по животну 

средину, очување материјалних и енргетских ресурса и смањење 
увоза превенција удеса, смањење ризика и могућих штета по животну 

средину и здравље становника, очување здравља становника, укупно 

смањење ризика и негативних утицаја по животну средину.  

4. ПРИНЦИП ИНТЕГРИСАНОГ ПРОИЗВОДА  

„ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОИЗВОДА (LCA)“  

Принцип интегрисаног производа узима у разматрање целокупан жи-
вотни циклус производа. Овај концепт је орјентисан на производ и обухвата и 

разматра процес развоја производа од почетне идеје, преко процеса производње, 

затим употребе производа, све до процеса повлачења са тржишта и збрињавања 

отпадног производа. Циљ је смањење негативних утицаја на животну средину 
на почетку процеса, што значи да се мере односе на фазу развоја и пројектовања 

производа (смањење количине отпада, чистија производња и спречавање загађи-

вања(4). Планирање развоја производа такође мора обухватити и планирање 
развоја технологије и управљање заштитом животне средине. Опасности по жи-

вотну средину морају бити минимизиране применом на целокупни животни 

циклус производа, при чему друштво мора усвојити интегрални приступ кориш-
ћења и потрошње ресурса на начин прихватљив по животну средину(5).  

Управљање животним циклусом производа мора бити највиши приоритет 

менаџмента и свих запослених.Интегрално планирање развојних активности је 

предуслов заштите животне средине. То значи да код управљања простором и 
природним ресурсима треба поћи од процене ризика и оцене простора и капаци-

тета животне средине за поједине активности производа и делатности(6).  

Систем заштите животне средине представља интегрални систем у коме 
се неодвојиво морају посматрати радна и животна средина. Утицај на животну 
средину постоји, у мањој или већој мери, током сваког процеса производње. Са-
времене тенденције истичу неопходност развијања метода процене утицаја про-
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изводних система на животну средину које би обухватиле цео животни циклус 
производа (Life Cycle Assesment-LCA).  

Процена животног циклуса је метода за процену утицаја производа на 
здравље становника и екосистеме у свим његовим животним фазама. 

Животни циклус се дефинише као низ међусобно повезаних фаза си-
стема производа, од добијања сировина или генерисања природних извора до 
коначног одлагања на отпад. При томе се систем производа дефинише као скуп 
процеса, повезаних преко материје или енергије, којима се обавља једна или 
више утврђених функција.  

Оцењивање животног циклуса обухвата регистровање и вредновање свих 
улаза и излаза, као и потенцијалних еколошких утицаја производа у току целог 

његовог животног циклуса(7).  

5. АНАЛИЗА И ФАЗЕ ОЦЕЊИВАЊА  

ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА:  

Циљ оцене животног циклуса производа:  
- утврђивање циља, на пример, увођење система еколошког управљања 

или добијање еколошког знака (за неке од компонената или за 
производ у целини) и др.;  

- утврђивање опсега, на пример, целокупни животни циклус производа 
или његов део везан за одређену фабрику;  

- израда и анализа инвентара животног цилкуса, на пример, сви улази и 
излази (сировина, енергије, готових производа, отпадака и др) и сви 
еколошки утицаји;  

- анализа еколошких утицаја;  
- интерпретација резултата претходних фаза(8).  
Рашчлањивање животног циклуса на фазе  
Када се оцењује животни циклус производа морајa се анализирати вакa 

компонентa:  
- развој, пројектовање и конструисање;  
- технолошка припрема производње;  
- сировине и енергија;  
- производња;  
- експлоатација;  
- одржавање;  
- одлагање на отпад.  
Оцењивање утицаја на животну средину у току животног циклуса  
Утицај на животну средину јесте свака промена животне средине, било 

погоршање или побољшање, која је, потпуно или делимично, резултат актив-
ности, производа или услуга неке организације(9) 

- развој, пројектовање и конструисање 
- технолошка припрема производње  
- сировине и енергија за производњу 
- производња 
- експлоатација производа 
- одржавање- рециклажа. 

Оцењивање удела утицаја сваке компоненте у свакој фази животног ци-
клуса на животну средину 
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Могућности смањења негативних еколошких утицаја  
У свакој фази животног циклуса сваке компоненте постоје могућности 

смањења негативног утицаја на животну средину и здравље становника:  

- Развој, пројектовање и конструисање - применом савремених метода 
за прорачун и управљање радним процесом могуће су, значајне уштеде 

материјала, супституција скупљих и дефицитарних материјала јефтини-

јим или опасних и штетних материја по здравље или животну средину, а 
пре свега материјалима који су рециклабилни итд.  

- Технолошка припрема производње - правилним избором технологије, 

адекватном припремом и добром организацијом производње могу се 

значајно смањити штетни утицаји у фази производње. На пример, могу 
се постићи: уштеде у потрошњи енергије, смањење отпада, смањење 

количине отпадних вода и гасова итд.  
- Производња увођењем чистих технологија резултат ће бити: смање-

ње загађења воде и земљишта, путем рециклирања и поновног ко-
ришћења отпадних течности, смањење загађења ваздуха увођењем 
филтера; смањење загађења земљишта спречавањем инцидентних из-
ливања отпадних вода, горива, мазива и других хемикалија; смањење 
количине отпадака захваљујући рециклирању металних и других 
материјала. Другим речима, производња се све више мора развијати 
по концепцији прецизних технологија које дају максимални профит, 
уз максималне уштеде природних ресурса и минимални штетан ути-
цај на животну средину.  

- Експлоатација смањење укупних трошкова и штетних фактора на 
животну средину и здравље становника.  

- Одржавање - смањење трошкова одржавања, захваљујући правил-
ном одржавању у складу са захтевима из важећих прописа.  

- Одлагање на отпад смањење отпадног материјала путем рецикли-
рања компонената, смањење загађења земљишта и воде путем пра-

вилног, привременог или трајног, одлагања отпада итд.  

6. ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ 

Наш највећи тренутни проблем су старе аутомобилске гуме, које се још 
увек спаљују или завршавају на некој дивљој депонији.Применом модела 
интегралне и одрживе рециклаже моторних гума на крају животног циклуса могу 
се очекивати вишеструки позитивни ефекти.  

То су, пре свега техно-економски ефекти, еколошки ефекти и ефекат 
коришћења рециклиране гуме као сировине за исту или за неку нову произ-
водњу. 

Производи механичке рециклаже су:  

- гумени гранулат 60%; у облику (праха, гранула од 0.5-2 мм, 2-3.5 мм 
> од 5мм). Примена гранулата је вишеструка,неке од могућности 
кришћења су: додатак асфалту, додатак смесама за производњу нових 
гумма, ауто деловинови материјали-термопласти, дуропласти, 
спортске подлоге, подлоге за игралишта итд. 

- челична жица 35%; у производњи челика, 

- платно 5%. 
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Слика 3. Животни циклус аутомобилских гума 

7. ЗАКЉУЧАК 

Огромни напори произвођача у погледу смањења негативних утицаја 

производа на животну средину подржани су одговарајућим економским стиму-

лацијама од стране матичних држава. Тиме је поспешено улагање у врло скупе 
технологије које нису агресивне у односу на животну средину. Поред тога, ове 

активности су праћене и одговарајућим маркетиншким промоцијама, тако да се 

произвођачи утркују да потенцијалним купцима докажу колико је њихова 
технологија и пословна филозофија одмакла у погледу заштите животне средине. 

Такође, чине се и велики напори у едукацији становништва у погледу односа 

према животној средини. Наравно, све ово важи за економски високо равијене 

земље. Међутим, и остале земље (као и наша) морају да прате ове трендове, зато 
што смо потписници међунароних конвенција а потписали смо динамику усагла-

шавања домаћих прописа са прописима ЕУ. Примена серија стандарда ISO 

14040. и животнog циклуса производа ће ускоро бити саставни део пројекне до-
кументације неког новог пројекта за производњу. применu техничких решења 

заснованих на контроли загађења. на крају производног процеса, и проблем зага-

ђења отпадом. У свакој држави искоришћене моторне гуме представљају велики 
проблем за животну средину. То је и био основни разлог да развијене земље и ми 

донесемо и адекватна законска акта којима се покреће организована рециклажа 

моторних гума на крају животног циклуса.  
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ЈОНИЗУЈУЋА РАДИЈАЦИЈА И  

ЊЕН УТИЦАЈ НА ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ  

Драган Карабасил1, 

втснс@еунет..rs 

РЕЗИМЕ 
Рад обрађује акутне и хроничне ефекте на здравље људске популације изазване 

јонизујућом радиацијом. Обрађен је утицај апсорбованих доза на поједине органе људског 

тела, као и компликована кинетика одговора људског тела на ову врсту угрожавања. При-

казани су летални исходи код: великих доза дејством на ЦНС, оштећење цревно – желу-

дачног тракта и оштећење коштане сржи. Посебно су обрађена хронича дејства и карциноми 

изазвани овом опасношћу. Обрађени су и генетски ефекти јонизујуће радијације.  

Кључне речи: јонизујућа радиација и здравље људи, токсичност, оштећење коштане 

сржи, леукемија.. 

IONIZING RADIATION AND ITS EFFECTS  

ON HUMAN HEALTH. 

ABSTRACT 

This study examines acute and chronic effects on health of human population caused 

by ionizing radiation. Elaborated is effect of absorbed dosages on specific organs of the human 

body, as well as complicated kinetics of body responses to this type of assault. Shown are the 

lethal outcomes in the following cases:  

High dosages effecting the central nervous system,damage to gastrointestinal tract and 

damage to bone marrow. Emphasis is places upon chronic effects and carcinogens caused by 

ionizing radiation, and also genetic effects. 

Key words: Ionizing radiation and human health, Toxity, Damage of bone marrow 

Leukemia.  

1. УВОД  

Јонизујућа радијација је зло које је изнедрио крај 19. и 20. век. Политика 
је у њој видела моћно оружје за застршивање и одвраћање а и офанзивну 
ефективу која за час може да смрви непријатеља и учини га потпуно безопасним. 
Међутим ни потенцијалне мете нису стајале скрштених руку и саме су се бациле 
на усавршавање нуклеарног оружја без обзира на цену коју је требало платити у 
туђим људским животима. По хиљадити пут у дугој историји човечанства цех су 
платили они „који никог не дирају нити кога угрожавају―. Десетине милиона не-
дужних људи је скончало живот од болештина изазваних продором радиону-
клида у животну средину. 

Према званичној статистици међународне здравствене организације само 
од рака, као последица продора радионуклида у ланац исхране и у атмосферу, од 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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1945. до 1986. умрло је преко 16.000.000 људи. Наравно то је само један облик 
опаког деловања јонизујуће радијације на здравље људи.  

Јонизујућа радијација и радионуклиди могу да имају два дејства на 
људско здравље и живот и то.  

- акутни ефекти изазвани високим дозама и  
- хронични ефекти изазвани малим дозама  
Да би се изазвале акутне повреде потребне су дозе јонизујуће радијације 

одређеног не баш малог нивоа. Ефекти су видљиви већ после неколико сати или 
највише неколико дана. Ови ефекти се веома лако идентификују и препознају. 
Изузетак је токсично деловање неких радиоактивних елемената који су екстрмно 
токсични као што су на пример соли радијумаили торијум. Са неколико милио-
нитих делова грама устању су да усмрте човека.  

Наша медицина и патологија их не препознаје.  
Код хроничних ефеката јонизујуће радијације довољне су и мале дозе да 

се изазове смртни исход у неком временском периоду који може бити и неколико 
десетина година од експозиције. И најмања доза може да буде фатална за човека. 
Значи да нема тог нивоа изложености јонизујућој радијацији који би могао да се 
означи као безбедан.  

Оно што је забрињавајуће код нас у нашој пракси заштите је да се неке 
дозе прогласе „малим― или „безопасним― и да се таква догма провлачи и по три-
десет или чак 40 година.  

Пример су јонизујући детектори пожара, који су 70.-тих година прошлог 
века ушли на мала врата у животну и радну средину и до сада нису избачени из 
свих простора. Ту се уплео и низ других „наших― домишљтости које су првобит-
ни проблем мултипликовали. Један од добрих примера је и „Панонска банка― 
(сада банка ИНТЕЗА) на Булевару ослобођења у Новом Саду где су јонизујући 
детектори постављени на сваки 2 метра иако један покрива површину од 50 до 70 
м

2
. Мотив је вероватно лака зарада јер у цени детектора дима око 30 % је зарада 

фирме која га инсталира а „банке имају пара―.  
Оваквих примера има доста, бар што се тиче Високе техничке школе у 

Новом Саду, који су сакупљани од давне 1968. године од оснивања одсека за-

штите. Последњи је везан за бомбардовање седишта „Црвених беретки― у марту 

1999 – насеље Клиса у Новом Саду, када смо нападнути од стране НАТО пакта. 
Бомбе су обориле радиоактивни громобран који је испао из заштитног контејнера 

и са земље зрачио све који су се ту кретали од ватрогасаца, новинар, радоз-

налаца, добровољних ватрогасаца и осталих. Тек сутрадан по обиласку места сам 
констатовао да је громобран испао из контејнера и да је радиоактивни учложак 

на земљи. После санације ватрогасцима сам дао детектор за откривање присуства 

радијације који су ми уредно вратили у јулу 1999. године са објашњењем да им 

више није потребан.  

2. АКУТНИ ЕФЕКТИ ЈОНИЗУЈУЋЕ РАДИЈАЦИЈЕ  

Најчешће излагање људи јонизујућој радијацији је, могло би се рећи 
непотребно. Изузетак су медицинска дијагностика и радиотерапија где су други 
ризици много већи, као што је на пример ризик од смрти човека. „Прихватљиве― 
дозе у радиотерапији су избор између два зла и лекари као и пацијент су ту да о 
томе одлуче. У највећем броју случајева пацијенти су тотални лаици и уопште не 
уочавају опасност тако да се лекари не смеју поуздати у њихов избор.  
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Терапијске дозе могу у каснијем животу да кулминирају туморима или да 
доведу до генетских оштећења која се преносе на потомство или да резултирају 

стерилитетом.  

 

Слика 1: „Прихватљиве“ дозе у радиотерапији 

Дозе означене на Слици 1 као прихватљиве су ако се дају пацијентима у пет 

једнаких делова током једне недеље.
1
. Надаље посебно су, на јонизујућу радијацију, 

осетљива мала и сасвим мала деца. Најугроженији су ембрион и фетус ако су 

подвргнути јонизујућој радијацији између 8 и 15 недеље трудноће. На жалост већина 
жена и не зна у тој фази да су трудне и непотребно се подвргавају зрачењима 

(најчешће рентгенских апарата) али и других извора који су неприметни и не скрећу 

на себе пажњу. У наведеној фази се код ембриона развија кортекс мозга и радијација 
ће изазвати тешку менталну ретардацију. Око тридесет трудница је имало ту несрећу 

да се нађе у Хирошими и Нагасакију у току нуклеарног напада и да њихове бебе 

буду озрачене. Без изузетка сва ова деца су била теже или лакше ретардирана. 

Ожрачивање рођене деце у најранијем узрасту доводи до низа промена као што су 
деменција односно идиотизам, губитак памћења и друго.  

Хрскавичави део скелета код деце је јако осетљив на јонизујуће зрачење. 

Сасвим мале дозе апсорбоване у хрскавичавом делу скелета, успорава или 
зауставља раст скелета или да произведе разне деформитете.  

                                                
1 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, 

Najrobi, Kenija 1985. 
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Амбијентални мониторинг свакако може да открије присуство јонизујуће 
радијације у становима, кућама или на радном месту и да делује превентивно 
како би се заштитило потомство. Као аутор овог рада и као професор залажем се 
да у Србији заживи амбијентални мониторинг и да се све мери и контролише, 
како би се ови губици минимализовали. 

Подсећам да у Војводини годишње умире град величине Вршца. Свакако 
да ту свог удела има и брачни стерилитет а у његовом стварању је неки удео и 
јонизујуће радијације.  

3. ХРОНИЧНИ ЕФЕКТИ ЈОНИЗУЈУЋЕ РАДИЈАЦИЈЕ  

Утицај озрачености ниског нивоа на геном живих ћелија је далеко нај-
тежа последица продора радионуклида у животну и радну средину. Рак је пошаст 
20. века у чијој бројности значајно учествује јонизујућа радијација. Истраживања 
на преко 100.000 озрачених особа у Хирошими и Нагасакију који су преживели 
нуклеарно бомбардовање ових градова показују да је канцер једини узрок њи-
ховог повећаног морталитета.  

Ова експериментална група становника Хирошиме и Нагасакија чије тело 
је било комплетно озрачено показала је да латентни период траје приближно 2 
године Слика 2. Следећа болес која их је нападала је била леукемија као после-
дица оштећења коштане сржи и престанка или значајног смањења продукције 
црвених крвних зрнаца, Највећи број оболелих од леукемије је после 6 до 7 
година од тренутка озрачивања. Леукемија као болест код ове популације пот-
пуно исчезава после 25 година.  

Чврсти тумори се почињу појављивати после 10 година у стидљиво 
малом броју, да би се достигла кулминације негде око 40 година после експо-
зиције (Слика 2.). Они ће изнедрити код жртава неку врсту карцинома која ће их 
на крају усмртити.  

Продор радионуклида у животну средину и у ланац исхране има за по-
следицу још једну не баш малу опсасност а то је тровање. Неки радионуклиди су 
енормно токсични. Радиоактивни елементи као што су радијум, уранијум и други су 
токсични и то је одавно познато. На несрећу становништва а и биљног и жи-
вотињског света најтоксичнији елеменат у комплетном свемиру је торијум Табела 1. 

 

Слика 2: Малигне промене као последица ожрачивања тела1 

                                                
1 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, 

Najrobi, Kenija 1985.  
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Табела 1: Листинг најтоксичнијих материјала на планети Земљи1 

Р. 

Бр 
Отров 

МДК 

x 10
9
[g/m

3
] 

MDK 

[g/m
3
] x10

-9
 

Порекло Примедба 

1. 
Торијум 228 

(Th228) 0,00024 
0,00000024 

Настаје 

неконтролисан

о у реакторима 

Најотровнија 

супстанца на 

Земљи 

2. 

TCDD, 

Тетрахлорибен

зо-п-диоксин 

50 0,050 

Настаје као 

контаминант 

хербицида 

2,4,5Т 

Најотровнија 

синтетичка 

материја на 

Земљи 

3. 
Clostridium 

botulinum 
1043* 10,430** 

Бактеријски 

токсин изазива 

ботулизам 

Најотровнији 
органски 

токсин. Извор 

конзервир. 

храна 

4. Берилијум Be 20.000.000 20000 
Електроника и 

металургија 

Најтоксичнији 

метал, сличан 

алуминијуму 

* LD50 за одраслог човека хиљадумилијардитих делова [g/kg] x 10 -9  
* * LD50 за одраслог човека [g/kg]  
*** хиљадумилијардити део грама  

Ризици за здравље људи код примене осиромашеног уранијума (углавном 
за ратне сврхе) крију се у контаминантима пореклом из нуклеарних реактора и 
обраде нуклеарног горива. Међу контаминантима најзначајније место, као нај-
токсичнија материја на планети Земљи, припада торијуму Th

228
. Овај опасни 

токсин се значајно распршује у животну околину применом осиромашеног урана 
у ратне сврхе. Илустрација отрова на чијем челу стоји Th

228
 приказана је у 

Табели 1. Види се да је убедљиво најтоксичнији на планети Земљи и да жање 
жртве са концернтрацијама које се не могу исказати ни у хиљадумилијардитим 
деловима грама. 

Осиромашени уран има и друге примене осим ратне. Користи се за из-
раду контејнера у које се смештају јаки извори  зрачења. Затим се користи и за 
израдау баласта маса - противтегови када је потребно да исти имају велику масу 
а мале димензије у бродоградњи, авиоиндустрији, космичкој техници и слично. 

Генетски ефекти јонизујуће радијације су свакако значајни и не могу се 
прескочити јер изазивају патње милиона људи. Око 10 % све живорођене деце 
има неки урођени дефект, који му „загорчава живот―. Најмање проблема ће ство-
рити далтонизам као последица озрачености родитеља или плода па до тешких 
аномалија које ову децу чине неспособним за нормални живот као што је Да-
унтов синдром, Хантингтонова хореја или тешке малформације. Многи од тешко 
оштећених ембриона и фетуса умиру. Ако новорођена деца са наследним де-
фектима хромозома и преживе постоји 5 пута већа вероватноћа да ће умрети пре 
навршене прве године живота.  

                                                
1
 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, 

Najrobi, Kenija 1985.  
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Генетичке последице радијације се деле на:  
- аберације хромозома, које укључују промену броја и структуре хро-

мозома и  

- мутација гена.  
Мутације гена могу бити доминантне и рецесивне. Доминантне мутације 

се појављују код деце чији родитељи су претрпели мутације и пренели их на 

потомство. Рецесивне мутације се појављују само ако су родитељи имали ту не-
срећу да им је услед изложености зрачењу мутирао исти ген како код мушкарца 

тако и код жене.  

Табела 2: Наследне болести као последица генетских оштећења 

 изазваних јонизујућом радијацијом 

Р. 

 број 
Наследни дефекти 

Број јединки које су оболеле на 

1.000.000 живорођене деце 

1. Доминантне и рацесивне мутације 12.500 

2. Болести хромозома  3.400 

3. Друге наследне болести 90.000 

4. ЗАКЉУЧАК  

Код хроничних ефеката јонизујуће радијације довољне су и мале дозе да 

се изазове смртни исход у неком временском периоду који може бити и неколико 

десетина година од експозиције. И најмања доза може да буде фатална за човека. 
Значи да нема тог нивоа изложености јонизујућој радијацији који би могао да се 

означи као безбедан. Аутор се залаже за пркривање Србије мрежом лабораторија 

за природно окружење и за перманентни амбијентални мониторинг у зони 
становања као и на радном месту и у животној средини.  

Наравно Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигур-
ности (Службени гласник Републике Србије бр 36/09) предвиђа систематско 
испитивање радиоактивности – мониторинг радиоактивности; члан 9. Предвиђе-
но је утврђивање присуства радионуклида у животној средини и процена нивоа 
излагања становништва јонизујућим зрачењима.  

Амбијентални мониторинг сам по себи није довољан. Едукативна компо-
нента борбе за смањење броја жртава подразумева упознавање најширег слоја 
становништва са производима који садрже радиоактивне елементе. Ако ништа 
оно бар да их не дају деци да се играју са њима.  

Између осталих ту су и:  
- механички часовници са казаљкама и бројевима који светле у ноћи 

без обасијавања и најмањом светлошћу.  
- ознаке које светле над улазима и излазима у објектима, а користе се 

као светост без ангажова енергије.  
- казаљке компаса.  
- нишанске справе на оружјима и оруђима, које су донете са ратишта 

широм бивше југославије, а намењене су ноћној употреби наоружа-
ња, кад изостаје светлост.  
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- телефонски бројчаници на неким старим механичким телефонима. 
- антистатички брисачи за уклањање прашине који садрже радиоак-

тивни елеменат који емитује α–честице.  

- јонизујући детектори дима.  
- стартери за флуоресцентне цеви.  

- ултра танка оптичка сочива садрже торијум који оштећује очна со-

чива (циљ израде овако танких сочива је да се не примети да их особа 
користи)  

- зубне протезе и материјали за вештачке зубе сарже радијум да би 

зуби били блештаво бели.  

- колор телевизори са класичним екраном. 
- рентгенски детектори на аеродромима које користи противдивер-

зиона заштита.  

- рентгенске цеви које се користе као учила у лабораторијама за физику.  
При разматрању ове проблематике не смеју се заборавити ни она до-

маћинства која се греју на угаљ, природни гас или течни нафтни гас ако исти 

сагорева у простору становања а не у посебно издвојеним котларницама.  

На крају од грађевинских материјала уграђених у објекте посебно је ри-
зичан фосфорни гипс.  

Све горе наведене категорије становништва морају бити подвргнуте ам-

бијенталном мониторингу и едуковани са минимумом знања да би се миними-
зирале последице. Наравно да је ту кључна улога на структурама заштите а ту је 

пре свега цивилна заштита па онда све остале.  
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РАДОН - ИЗВОР ЈОНИЗУЈУЋЕ РАДИЈАЦИЈЕ  

У ЖИВОТНОЈ И РАДНОЈ СРЕДИНИ 

Драган Карабасил1, 

vtsns@eunet.rs 

РЕЗИМЕ 
Рад обрађује присуство радона у животној и радној средини и његов утицај на 

здравље људи у нашој земљи. Приказани су извори овог опасног гаса и путеви којима 

продире у окружење човека и уништава здравље погубним дејством на ткива и органе. 

Посебно је обрађена вентилација као једна од основних мера заштите.  

Кључне речи: радон и јонизујућа радиација, извори радона, превентивне мере.  

RADON - SOURCE OF IONIZING RADIATION  

IN LIVING AND WORKING ENVIRONMENT 

ABSTRACT 
This study examines acute and chronic effects on health of human population caused 

by ionizing radiation. Elaborated is effect of absorbed dosages on specific organs of the human 

body, as well as complicated kinetics of body responses to this type of assault. Shown are the 

lethal outcomes in the following cases:  

High dosages effecting the central nervous system,damage to gastrointestinal tract and 

damage to bone marrow. Emphasis is places upon chronic effects and carcinogens caused by 

ionizing radiation, and also genetic effects. 

Key words: Radon and ionizing radiation Sources of Radon Preventive measures.  

1. УВОД  

Највећи од свих извора природне радиоактивности је гас радон. Он је гас 
без мириса, укуса и боје па се не може открити без одговарајућих детектора. 
Радон је 7,5 пута тежи од ваздуха. Из земље се ослобађа распадањем уранијума-
238 који је у саставу стена похрањених у дубини земљине коре. Радиоактивним 
распадом настаје радон-222. Други гас незвани гост у домовима људи је радон-
220 који настаје распадом торијума-232. Према садашњим сазнањима радон-222 
је по здравље много опаснији. У оквирима амбијенталног мониторинга који 
обавља цивилна заштита ова два радона се не могу селектовати, без озбиљне 
лабораторије за физику па ће се детекторима констатовати присуство оба гаса и 
мере заштите ће се применити као да је сав констатовани гас радон-222.  

Радон излази из дубине земље и ако се цео процес одвија изван објеката 
одлази у атмосферу. У случају да му се на путу испречи објекат унутрашњост ће 
се пунити овим гасом и угрожавати здравље станара. 

Наравно да заштита становништва подразумева развој амбијенталног 

мониторинга који ће откривати ову врсту опасности и упозоравати становниш-

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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тво на предузимање неопходних мера које имају за циљ заштиту здравља уг-
рожене популације. Како је ова врста активности код нас прилично неразвијена 

циљ рада је да се иницира покривање територије лабораторијама које ће у оквиру 

амбијенталног мониторинга вршити и ова мерења.  

2. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА ПРИСУСТВА РАДОНА У 

СТАНОВИМА И КУЋАМА ЉУДИ ПО СВЕТУ  

Мерења присуства радионуклеида у атмосфери, пијаћој води и храни, 
појавила се као потреба у току праћења ефеката на здравље људи у Хирошими и 
Нагасакију јапанским градовима који су имали ту несрећу да се њихово ста-
новништво суочи са пошасти званом атомска бомба. Наказна рађања деце, 
канцери, леукемије и друге болештине које су погађале само ове људе иницирале 
су мерења која су открила и природне изворе који производе исте ефекте али на 
далеко мањој популацији.  

Радон као гас који излази из земље и из грађевинских материјала није 
равномерно распоређен. У неким деловима света га има на претек а у другима је 
само у траговима. У Табели 1 приказане су концентрације активности радона-222 
у ваздуху на отвореном простору у разним деловима планете Земље.  

Табела 1: Концентрација активности радона-222 у ваздуху на отвореном простору1 

Редни 

број 
Гра/област/земља 

Концентрација активности радона-

222 по кубном метру ваздуха 

[Bq/m
3
] 

1. Синсинати (USA) 9,6 

2. Француска 9,3 

3. Њу Јорк (град) (USA) 4,8 

4. Велика Британија  4,8 

5. Вашингтон (USA)  2,9  

6. Јапан  2,1 

7. Боливија 1,5 

8. Филипини  0,3  

9. Индијски океан  0,07 

10. Маријанска острва 0,05 

11. Маршалска острва 0,02 

12. Каролинска острва 0,02 

 
Просечан ниво је око 2 Bq/m

3 

Концентрација радона у затвореним просторима је знатно већа него на 
отвореном простору. Мерења у Шведској и Финској надомак 80 –тих година 
прошлог века регистровали су концентрације које за око 5.000 пута премашују 
концентрације радона на отвореном простору. Године 1982 мерењем у Великој 
Британији и у САД у неким становима су нађене концентрације радона и до 500 

                                                
1 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, 

Najrobi, Kenija 1985.  
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пута веће од просечног нивоа радиоктивности радона на отвореном простору. 
Разлози оваквог стања су нарочито забрињавајући у појасу са умереном и 
оштром континенталном климом. Разлог је ретко вентилисање кућа и станова 
због ниских температура.  

 

Слика 1: Промена концентрације радона у породичној кући у функцији проветравања1 

3. ПРИСУСТВО РАДОНА  

У ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛИМА  

Студиознија мерења показала су да се радон концентрише и у становима 
поднебља где овај гас не извире из земље. Одговор на ову загонетку дала је гра-
ђевинска карта објекта. Показало се да неки грађевински материјали садрже енормне 
количине материјала који су природно или вештачки постали радиоактивни.  

Први код кога се то открило је гранит који садржи природни уранијум. У 
грађевинарству се користи од вајкада почев од египатских пирамида из Гизе па 
до данашњих дана. Пловућац који се, у грађевинарству користи у бившем Сов-
јетском Савезу и у Западној Немачкој предњачи у томе.  

Много више радиоактивности показује и стипсни шкриљац. Доста је ко-
ришћен у Шведској за производњу бетона. Производња и употреба ових бетона 
је одавно потпуно заустављена, због опасног дејства овог материјала на корис-
нике објекта и њихово здравље.  

Шљака од калцијум-силиката је високо радиоактивна. Овај споредни про-
извод индустрије искоришћен је се за производњу шљако-бетона. Унутрашњост 
објеката у које је уграђен је брзо испуњавао опасним дозама радиоактивности за 
кориснике у 24-ро часовној експозицији.  

Гипс добијен прерадом фосфатне руде такође спада у грађевинске 
материјале који уносе радионуклеиде у животно окружење човека.  

Грађевински материјали који су високорадиоактивни су и:  
- црвена цигла, добија се од блата које је споредни производ у про-

изводњи алауминијума.  

                                                
1 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, 

Najrobi, Kenija 1985 
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- шљака из високих пећи у челичанама.  
- лебдећи пепео из термоелектрана које сагоревају угаљ. користи се за 

израду цемента, градњу путева и за оплемењење пољопривредног 
земљишта!??  

- фосфатна руда садржи високе концентрације уранијума. Користи за 
за производњу вештачког ђубрива и за додатке сточној храни.  

Врхунац када су у питању радиоактивни грађевински материјали је ко-
ришћење отпадака из уранијумских рудника у чијој примени предњаче САД. У 
Табели 2 су приказани најкарактеристичнији материјали који уносе радио-
нуклеиде у зону становања.  

Табела 2: Средња концентрација радиоактивних елемената у грађевинским 
материјалима1 

Редни 

број 
Врста маеријала 

Концентрација активности 

радијума и торијума 

[Bq/kg] 

1. Дрво (Финска) 1,1 

2.  Природни гипс (Велика Британија) 29 

3.  Песак и шљунак (Немачка) < 34 

4.  Портланд цемент (Немачка) < 45 

5.  Цигла (Немачка)  126 

6.  Гранит (Велика Британија) 170 

7.  Лебдећи пепео (Немачка) 3415 

8.  Стипсни шкриљац (Шведска) 1974.-1979 496  

9.  Стипсни шкриљац (Шведска) 1929.-1975 1367 

10.  Фосфорни гипс (Немачка)  < 574 

11. Шљака од калцијум – силиката (САД) 2140 

12.  Отпаци из рудника уранијума (САД) 4625 

4. ПРИСУСТВО РАДОНА  

У ПИЈАЋОЈ ВОДИ И ПРИРОДНОМ ГАСУ  

Радон се налази и као пратилац воде за пиће и санитарне воде. Зависно од 
дубине водоносног слоја из кога се снабдева водом иста ће садржати и различите 
количине радона. У Рамсару (Иран) постоји извор који има високорадиоактивну 
воду због садржаја радијума и његових соли. Годишња доза је 400 mSv/god. У 
наставку су приказани неки извори воде која садржи радон у свету.  

Садржај радона у пијаћој води највише угрожава становништво при 
туширању и удисању ваздуха у увек слабо вентилисаним купатилима. Разлог је 
што је највећи унос воде преко јела и напитака и то је прокувана вода из које 
радон изчили услед термичке обраде. На Слици 2 приказана је промена концен-
трације радона у купатилу за време туширања. Концентрација радона у води при 
туширању је била 4400 Bq/m

3  

                                                
1 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, 

Najrobi, Kenija 1985.  
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Табела 3: Средња концентрација радона у изворима воде1 

Редни 

број 
Место извора воде 

Концентрација 

активности радона 

[Bq/m
3
] 

1. Хенкок, Мејн (САД) 1400 

2. Северна Каролина (САД) 200 

3. Хелсинки (Финска) 1200 

4. Вантаа (Финска) 1200 

5. Салцбург (Аустрија)  1,5 

 

 
Слика 2: Промена концентрације радона у купатилу2 

У природном гасу као и у води у утроби земље продире радон као гас и 
меша се са метаном и осталим гасовима. У фази сагоревања без димњака про-

                                                
1 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, Najrobi, Kenija 1985.  
2 Radiation – Doses, Effekts, Risks, United Nations Environments Programme – UNEP, Najrobi, Kenija 1985 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

439 

дукти сагоревања и радон остају у кући. То је на пример код сагоревања гаса у 
штедњаку где продукти остају у унутрашњости објекта. Исти случај је и код 
сагоревања ТНГ–а. Да потсетим да се ТНГ добија из природног гаса па ће радон 
прећи и у овај производ.  

5. ПРИСУСТВО РАДИОНУКЛИДА У УГЉУ  

И ГЕОТЕРМАЛНИМ ИЗВОРИМА ТОПЛОТЕ  

Угаљ у утроби земље садржи и радионуклиде, почев од угљеника С-14 па 
до иридијума и то варира од рудника до рудника и од једне рудне жиле до друге. 
Угаљ користе термоелектране а бар још толико изгори у индивидуалним пећима 
у становима и кућама. Радионуклиди продиру, при сагоревању угља у станове, 
куће а преко продуката сагоревања и у ширу животну средину. Видели смо да го-
тово 1/3 лебдећег пепела из термоелектрана доспе у финалне производе наме-
њене градитељству.  

6. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ  

Основна превентивна мера је култура становања и амбијентални мони-
торинг. Ако се установи присуство повишене радиоактивности потребна је 
ефикасна вентилација уз непрекидна мерења.  

Становање на вишим етажама омогућава боравак у просторима који су 
мање контаминирани. Коришћење приземља као дневног боравка је вишеструко 
корисно. Најдужа експозиција је у току спавања јер се у току дана излази и улази 
па се експозиција значајно смањује.  

Дебљина и гасна непропусност подова у кућама је од круциалног значаја 
за ову врсту безбедности. Истраживања у Чикагу су показала да куће подигнуте 
на земљи без поплочаних подрума имају концентрацију радионуклида и до 100 
пута већу од концентрације у ваздуху на слободном простору.  

Ниво радона у кућама може се смањити прекривањем подова и зидова 
гаснонепропусним премазима. То су премази од полиамида, поливинил-хлорида, 
полиетилена и епоксидне боје.  

Коришћење масне боје преко ових премаза десеткује емисију радона из 
земље која продире у стамбени простор.  

Коришћење вентилатора у подрумима даје изванредне резултате јер ра-
стерује радон који се накупио у подрумском простору и преко зидова дифундује 
у животни простор станара објекта.  

7. ЗАКЉУЧАК  

Радон и природни извори радионуклида представљају латентну опасност за 
здравље људи. Једна од првих и свакако најхитнијих мера је амбијентални мони-
торинг који у Србији нема нека јача упоришта чак ни међу интелектуалцима који се 
баве заштитом.  

Од необично је велике важности да се мерењем констатује степен угро-
жености станара неког објекта.  

Свакако да мерења, у овом случају представљају једини начин да се 
детектује опасност. Јонизујућа радијација се, на жалост не може открити чулима 
нити интуицијом.  

Основни циљ овог рада је да промовише амбијентални мониторинг и његову 
непроцењиву улогу у заштити здравља људи.  
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ОСВРТ НА ПРАКСУ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У ОБЛАСТИ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Бранислав Сантрач, Наталија Сантрач 

santrac@vtsns.edu.rs, sssany@eunet.rs 

РЕЗИМЕ 
Република Србија је донела Закон о безбедности и здрављу на раду. Најновије из-

мене Закона су постале обавезне 2006. године. Неке одредбе су наведене у раду. Дато је крат-

ко техничко објашњење одредби. Такође је у раду приказан начин пројектовања у електроди-

стрибуцији-Елекровојводини. Извршено је поређење ситуације предвиђене законом и праксе. 

Посебно је наглашена опасност од напонског левка која се појављује у описаним случајеви-

ма. Из наведене анализе се виде неслагања између Закона и прописа који се промењују у пра-

кси где се се појављују опасности од електричног удара, разних врста електричних поља итд. 

Решење ове дилеме је или мењање прописа унутар Закона или промена норми за 

пројектовање, које су такође засноване на техничким нормама. 

Овај проблем је врло тешко решити у пракси, што се у раду и показује. 

Кључне речи: опасност, закон, електрична, струја,, напонски левак, зона опасности 

ABSTRACT 
The Republic of Serbia has a law called Safety and security in the workplace. The latest 

changes took place in 2006. Some of its parts are quoted in this paper with short technical des-

criptions. The paper also presents current regulations in the local electrical distribution company. 

Additionally, the comparison of the two is done. The obtained results show disharmony between the 

law and practice.  

The solution is either the changing of the law or technical regulations on engineering 

design in the field.  

Key words: danger, law, electric current, danger zone 

1. УВОД 

Закон о безбедности и здрављу на раду је препознао значајну групу опас-
ности на радним местима, а то су оне опасности која се појављују коришћењем 
електричне енергије. Ту се могу сврстати : 

- опасности од директног додира делова електричне инсталације,  
- опасности од индиректног додира, 
- опасности од топлотног дејства електричне струје, 
- опасности од последица атмосферског пражњења и друге. 
Све ове опште категорије садрже низ конкретних проблема који се, без 

обзира на своју честу појаву, могу лако превидети. 

Пракса, међутим, не следи слово Закона, па се често могу наћи објекти 

који нису ни пројектовани ни изведени по наведеним одредбама.  
Да би се боље разумео проблем, прво ће бити описан појам напонског 

левка. 
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2. НАПОНСКИ ЛЕВАК 

Описује се као просторна расподела потенцијала око уземљивача карак-

теристичног облика. Графички је представљен на слици 1. На слици је приказана 

трансформаторска станица са заштитом од пренапона изведеном помоћу поцин-
коване траке. Уколико дође до галванског споја високог напона и поцинковане 

траке, услед појаве високог напона на самој траци, створиће се просторна распо-

дела потенцијала „левкастог― облика [1]. Вредности потенцијала су различите, 
највеће су уз саму траку, док се смањују повећањем раздаљине. 

Расподела потенцијала зависи и од састава земљишта, влажности итд. 

Ова просторна промена потенцијала се преноси свакако и на површину коју овај 

левак обухвата, тј. на околину посматраног објекта. Ако је на пример, уз траку 
уземљивача, вредност потенцијала од 10 kV, то значи да површина око објекта 

захваћена потенцијалом може бити и до пар десетина метара полупречника. 

Јасно је да, било ко да корача око овог објекта, између његових ногу ће постојати 
разлика потенцијала, тј. електрични напон, који се назива напон корака.Он се 

дефинише као део уземљења који човек може премостити кораком дужине, 

обично 0,7 m. 

Поцинкована трака

0,7 
м

Напон корака

Uк

10 kV
Трансформат ор

 

Слика 1. Графички приказ ″напонског левка″ 

Напон корака је описан са: 

    k

ts

k d
d

U
U  (1) 

где су:                                                                                                    

Uк – напон корака 

Uтс – напон трафо станице 
d – растојање од земљоспоја, за које напон падне на нулу 

dк – дужина људског корака, обично 0,7 m. 
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Ако узмемо напон трафо станице 10 кV и растојање 20 m (реалан случај) 
добијамо вредност за напон корака Uк = 700V. По Правилнику [2] једнофазни 

опасан напон је од 40 V.  

Овако описана појава се затим појављује у Закон о Безбедности и здрав-
љу на раду. 

3. РЕЛЕВАНТНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА 

Одредбе које се директно тичу описаног проблема су наведене у електро 
делу Закона. Тачан назив тог дела гласи "Мере безбедности од опасног дејства 

електричне струје (Правилник о општи мерама заштите на раду од опасног  

дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и 

на радилиштима) "[2]. Тај, електро, део садржи 124 члана. Члан од интереса се 
налази у делу под називом "Основна правила безбедног руковања електричним 

постројењима напона преко 1000 V".  

Пун садржај члана16, који нам је интересатан, гласи:  
"Није дозвољен приступ месту земљоспоја на растојању мањем од 4 м у 

затвореним постројењима, односно од 8 м на отвореном простору. 

Изузетно од става 1. овог члана дозвољен је приступ на мањем растојању 

само у случају вршења манипулација са комутационим уређајем при отклањању 
земљоспоја, а такође и приликом ослобађања пострадалог из струјног круга, при 

чему се користе одговарајућа заштитна средства." 

Садржај члана 16 јасно каже на није дозвољен приступ месту земљоспоја 
у наведеним границама сем у посебним околностима.  

Овде је потребно прецизно дефинисати сам појам земљоспоја. Законски 

важећа дефиниција је наведена у Службеном листу СРЈ, број 61 из Децембра 
1995. године [3]. У њему је донесен Правилник о техничким нормативима за 

уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 100 V. Члан 3. 

тачка 33. каже  

"Земљоспој је спој једне фазе или више фаза са земљом или уземљеним 
уређајима. 

Земљоспој може бити једнофазни, двофазни, двоструки и вишеструки. 

Једнофазни земљоспој је спој једне фазе са земљом или уземљеним 
уређајем. 

Двофазни земњоспој је спој две фазе са земљом на истом месту или са 

уземљеним уређајем, односно спој два уређаја који су уземљени преко истог 
система уземљења. 

Двоструки земљоспој је спој две фазе са земљом на различитим местима 

или са уређајима који нису уземљени преко истог система уземљења. 

Вишеструки земљоспој је спој све три фазе са земљом на различитим 
местима или са уређајима који нису уземљени преко истог система уземљења." 

Овде су наведене законске одредбе. Дистрибуција Електровојводина са 

друге стране има своје прописе. 

4. ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ 

Техничке препоруке, у овом случају, су смернице за пројектовање и изво-

ђење електроенергетских објеката. Нас посебно интересује Техничка препорука 
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бр.7. по којој се изводе уземљења у дистрибутивним трафо станицама 35/10kV, 
35/20 kV, 10/0,4 kV, 20/0,4 kV i 35/0,4 kV. Издање је из 1996. г.  

По тим препорукама ради пројектна служба Електровојводине. 

Када се поменута Препорука пажљиво проучи примети се да горе-
поменути Закон није испоштован у делу заштите. За ограђене трафо станице се 

још и може рећи да можда поштују слово закона. У питању су обично зидани об-

јекти са оградом. Та ограда често испуњава функцију ограничења приступа у до-
звољеним границама. Међутим код стубних трасформатора немамо такву ситуа-

цију. Стубни трасформатори се постављају на стубове решеткасте конструкције 

који поред ове намене служе и за ношење водова. Они се често налазе на рас-

крсницама улица, пијацама и сличним прометним местима. Врло често су на нај-
прометнијим деловима улице. Око њих не постоје ограде. Очигледно нису изве-

дене тако да поштују Закон.  

Ситуација је ублажена начином пројектовања самог уземљења. Распоред 
трака у уземљивачима, по Препоруци, је приказан на Слици 2.  

 

Слика 2. Уземљење стубне дистрибутивне трафо станице 

Са слике се види да је напонски левак делимично "ублажен" распоредом 
трака (водова) у земљи. 

Да ли је то довољно?  

Већ сада се може рећи да Закон није испоштован. Ако је већ тако, по-
ставља се питање да ли техничке препоруке ипак воде довољно рачуна о за-

штити. 
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5. ДИСКУСИЈА 

Да би смо били сигурни враћамо се на Службени лист СРЈ из децембра 

1995. године. У њему у члану 3. стоји Слика 1. са распоредом потенцијала напон-

ског левка у зависности од распореда водова уземљивача у земљи.  

 

Слика 3. Напон уземљивача и распоред потенцијала на површини тла после обликовања 

Овде је напон корака дефинисан као 1 м. Ако ову слику упоредимо са 
Сликом 1. и Сликом 2. видимо да има знатних побољшања. Напонски левак је 

знатно померен од стуба. Међутим још увек постоји, што је и неизбежно.  

Дакле опасност како је посматра Закон и даље постоји. Поставља се 
питање како је то могуће? 

Одговор је да се пажљивим читањем Техничких препорука може уочити 

извор по коме су прављене. То је Службени лист СРЈ, број 37. из Августа 1995. 

године [3]. У њему се налази Правилник о изменама и допунама правилника о 
техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 

трансформаторских станица. 

У члану 2. овог правилника се дефинише "дозвољени напон додира у 
зависности од времена трајања земљоспоја (квара)". Напон додира кореспондира 

са напоном корака како је горе описан.  

Дозвољен напон додира је 1000 V за време до 0,075 s. Са техничке стране 

гледано процена времена трајања квара је коректна. То је значајно другачије 
тумачење од оног у Закону.  

6. ЗАКЉУЧАК 

Област безбедности и здравља на раду је комплексна. Обавеза посло-
давца је да обезбеди услове за њено поштовање.  

Заштита од опасног дејства електричне струје је добро дефинисана. Ме-

ђутим у неким деловима се јављају нејасноће. Једна од тих области је и пошто-
вање сигурносних размака око електроенергетских објеката. Члан 16. Закона о 

безбедности и здрављу на раду то прецизно дефинише.  
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Са друге стране пракса у пројектовању и извођењу тих објеката је дру-
гачија. Неки електроенергетски објекти, као што су стубне трафо станице, нису 

изведени у складу са Законом. 

То је зато што се они у свом пројектовању и изградњи ослањају на 
правила другачија од Закона. Та правила такође је издала Република Србија. Због 

различитог тумачења настају проблеми у пракси. 

Стиче се утисак да ова област захтева додатна усаглашавања. До тада ће 
трајати ова, наизглед, нелегална ситуација.  
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РЕЗИМЕ  

Прашина је један од неизбежних и најчешћих загађивача радне околине. 

Међутим, фино суспендована запаљива прашина у одређеним условима може бити извор 

пожара и експлозије. Како су експлозије прашина врло комплексни и тешко предвидиви 

догађаји који наносе велике материјалне штете и ненадокнадив губитак људских живота, 

налажу максималну бригу и позорност на оним местима где се јављају. 

Рад указује на важност одређивања количине прашина као једног од значајних 

фактора који показује да ли постоји евентуална опасност од појаве пожара и експлозије. 

Приказани су обрађени подаци који су добијени мерењима одређеном методологијом у 
индустријским погонима где је присутна углавном прашина органског порекла. Резул-

тати мерeња су показали да постоји неопходност предузимања мера заштите у циљу 

побољшања услова рада али и смањења ризика да дође до пожара и експлозије. 

Кључне речи: прашина, пожар и експлозија, мерење концентрације прашине. 

NECESSITY OF DETERMINING  

HAZARDOUS DUST  

AMOUNTS IN INDUSTRY 

 

 ABSTRACT 

 Dust is one of inevitable and most frequent pollutants of work environment. Moreover, 

finely suspended flammable dust under certain conditions can be a source of fire and explosion. 

Since dust explosions are very complex and hardly predictable events that cause great material 

damage and loss of human lives, it is necessary to take maximum care and pay attention to 

places where dust occurs. 

The paper stresses the importance of determining dust content as one of important 
factors showing whether there is a danger from fire or explosion. Herein are presented 

processed data obtained through measuring based on a specific methodology in industrial facili-

ties where mainly dust of organic origin is present.  The measuring results showed there is a 

need for taking protective measures in order to improve working conditions, but also for 

reducing risk from fire and explosion.  

 Key words: dust, fire and explosion, dust concentration measurement 
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1. УВОД 

Експлозије прашина могу бити катастрофалне по раднике јер осим по-

вређивања имају често и смртни исход, доводе до уништавања целокупног 

1постројења и нарушавања животне средине. У многим несрећама ни послодавци 
а ни запослени нису били свесни да је опасност постојала. Зато је важно да радне 

организације у којима постоји оваква опасност оне то и сагледају и предузму 

одговарајуће мере у циљу спречавања трагичних последица. 
Опасности од експлозија запаљиве прашине постоје у разним индус-

тријским гранама, као што је прехрамбена индустрија (нпр. производња шећера, 

зачина, скроба, хране, брашна и сл.), хемијска индустрија, производња текстила, 

пластичних маса, фармацеутских производа, дрвна индустрија, пољопривреда, 
прерада метала, угља и многе друге. 

Експлозије прашина нису редак догађај тако на пример само у САД- у, у 

раздобљу од 1980. до 2005 догодило се најмање 350 експлозија прашина које су 
однеле 133 живота, а више стотина људи је повређено и проузроковане су 

огромне материјалне штете.  

У циљу избегавања експлозија треба познавати особине опасних праши-

на, потенцијалне изворе паљења, проценити у процесу производње све опаности 
које могу довести да акцидента. 

2. ЗАПАЉИВЕ ПРАШИНЕ 

Пожарно и експлозивно опасним сматрају се прашине свих чврстих мате-
рија које могу горети или које делују оксидирајуће. Такве прашине, било иста-

ложене или ако лебде у ваздуху, могу се уз одређене услове запалити, а у огра-

ниченом простору изазвати и експлозије. 
Скоро сваки довољно фино уситњен материјал у смеши са ваздухом може 

да гори тј. експлодира ако му се из повољног извора доведе енергија довољна за 

иницирање егзотермне реакције. Низ узрока може бити извор паљења како је то и 

приказано на слици 1. Статистички је најчешћи узрок паљења механичка варница 
у 30% случајева, док остали извори су скоро равноправни узроци.  

 

Слика 1: Процентуална заступљеност узрока паљења експлозивних прашина 
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За паљење експлозивне смеше потребна је запаљива прашина, оксидатор 
и извор паљења. Да би запаљива прашина постала опасно експлозивна мора бити 

суспендована у ваздуху у одређеној концентрацији у затвореном простору, затво-

реној или полу-затвореној посуди или објекту.  
Услови који доводе до експлозивног сагоревања запаљиве смеше праши-

не и ваздуху могу се приказати сликом 2. 

 

Слика 2: Услови за паљење експлозивне смеше 

Када су наведени фактори присутни долази до брзог сагоревања које 

резултира примарном експлозијом. Облак прашине се најчешће јавља при ра-
зличитим манипулативним радњама, код оштећења система, неправилног руко-

вања. Прашина која је исталожена када се запали може да узрокује додатне 

експлозије, секундарне експлозије које могу изазвати много већа оштећења од 
примарне (слика 3) 

 

Слика 3: Експлозија запаљиве прашине 

При одређивању прашине у радној средини од интереса је да се зна при-
рода прашине, њихова концентрација, величина честица, предвиде могућа места 

појаве прашине у радној средини, одреди дужина експозиције прашина, те на тај 

начин да што реалнија оцена о степену ризика. 
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3. ОДРЕЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ПРАШИНЕ 

У великом броју предузећа прашина се може појавити на различитим ме-

стима у току производног процеса у различитим временским периодима. 

У раду су приказани подаци који су добијени мерењем прашине орган-
ског порекла (шећер, брашно, скроб) у прехрамбеној индустрији.  

Мерења су вршена директном методом очитавања инструментом Micro 

Dust 880 IC на оним радним местима где се тог тренутка обављало усипавање, 
мешање, транспортовање или неки други технолошки поступак.  

Резултати су дати у табели 1. 

MicroDust 880 IC поседује опцију меморисања података. Пребацивањем у 

рачунар података снимљених у MicroDust 880 IC добија се могућност очитавања 
односно презентовања тих података на три начина: 

- преглед сумарних података  

- приказ података у облику графикона (слика 4) 
- приказ података у табели 1. 

 

Слика 4: Графички приказ података 

 

Слика 5: Приказ вредности у тренутку очитавања 
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Поред могућности пребацивања меморисаних података из инструмента, 
постоји и могућност праћења промена концентрација у тренутку мерења (current 

reading, слика 5)  

Табела 1:Просечна вредност масене концентрације укупне прашине  

Место мерења 

Резултати мерења просечна 

вредност очитавања 

(mg/m
3
) 

Млин - паковање  11,80 

Млин - производна линија 13,44 

Производна линија – тракасти 

транспортер 
21,81 

Млин – уређај за чишћење жита 

„коперај― 
12,42 

Силос - елеватори 15.32 

Силос - мешалице  21.811 

Фасерај приземље 13.211 

Силос- подрум 15.31 

Силос- транспортери изнад ћелија 11.21 

Силос - уврећавање отпада 27.31 

Силос (подрум) – ланчасти транспортер 19,11 

Силос (подрум) - машински део 31.22 

Млин—укипни кош 25.11 

Млин „мешалице фасераја― 23,28 

Произв.хала (месиона) 11,10 

Силос тунел 21,33 

Силос мост 28,11 

 
У табели су приказане само оне вредности које прелазе MДK (макси-

мално дозвољене концентрације штетних материја у радној средини). 
Према нашем стандарду JUS Z.B0.001/91 MDK за прашину житарица, 

брашна, скроба, какаа и сл. су у дозвољеним границама када не прелазе вред-
ности од 10 mg/m

3
. 

Измерене вредности су упоређиване са смерницама NIOSH (The National 
Institute for Occupational Safety and Health) и OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) стандарда. За скробну прашину NIOSH препоручују укупну вредност 
10 mg/m

3
, а према OSHA дозвољена вредност је 15 mg/m

3
, док је максимална екс-

плозивна концентрација прашине у ваздуху 50 mg/m3. За прашину од житарица (зоб, 
пшеница, јечам) NIOSH препоручују укупну вредност 4 mg/m

3
, а према OSHA 

дозвољена вредност је 10 mg/m
3
.  
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У пракси, међутим, не постоји радни простор у којем би за време нормалних 
радних услова постојала толика количина узвитлане прашине да би она представ-

љала експлозивну опасност. Опасна количина прашине присутна је само у разли-

читим цевоводима, затворенима коморама, млиновима, циклонима и др.  
Прашина у производном простору је углавном исталожена на уређајима или 

око њих, и само неки спољњи узрок је може узвитлати и створити експлозивно 

опасну концентрацију. До паљења исталожене запаљиве прашине (дебљина слоја 
преко 5 mm) може доћи уколико се она налази на загрејаним површинама или се она 

загреје до температуре паљења неким другим изворима паљења. Исталожена праши-

на тада почиње буктати, узвитлава се, настају мале експлозије које могу довести до 

снажне секундарне експлозије узвитлане прашине. 
При испитивању хемијске штетности прашина у радној средини у нашим 

прехрамбеним индустријским погонима, запажена је повећана количина истало-

жене прашине на опреми и уређајима у производним погонима, затим зидовима, 
инсталацијама и водовима као што је и приказано на слици 6. 

   

   

   

Слика 6: Исталожена прашина настала услед производног процеса  

При обављању неких радњи као на примеру истоварања и неадекватног 
одржавања радног простора исто долази до појаве облака прашине који може 
бити опасан (слика 7). 
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Слика 7: Стварање облака прашине при истовару и чишћењу 

4. ЗАКЉУЧАК 

Експлозијe прашине су врло комплексан и тешко предвидив догађај. Уз 
материјалну штету, људски животи су ненадокнадиви и упозоравају на повишен 
опрез и налажу максималну бригу и позорност у раду и одржавању. 

У најчешћим случајевима концентрација прашина варира у веома широким 
границама за време различитих делова радног циклуса, у различитим временским 
периодима радног дана и на различитом растојању од извора загађења.  

У срединама у којима је могућа појава смеша експлозивних прашина са 
ваздухом врше се мерења концентрација експлозивних смеша ради утврђивања 
да ли су средине безбедне за рад.  

Неугрожен простор сматра се онај у коме су концентрације експлозивних 
смеша са ваздухом испод 10% од доње границе експлозивности за дату смешу. 
Фине честице брашна имају доњу границу експлозивности 50 g/m

3
, за скроб она 

износи 40 g/m
3
, а за шећер 35 g/m

3
. 

У производним погонима где су вршена мерења опасних прашина није 
измерена прашина у експлозивно опасним концентрацијама али је констатована 
велика количина исталожене прашине на подовима, уређајима и ако се она не 
уклања на одговарајући начин може лако да дође до њеног усковитлавања и 
стварања услова који би могли довести до експлозије. 

Једна од најефикаснијих превентивних мера заштите је спречавање или 
ограничавање нагомилавања запаљивих прашина у атмосфери или њено тало-
жење. Због овога треба вршити сталну контролу количине прашине и редовно је 
чистити. Препоруке за уклањање прашине из радног окружења су вакуум 
системи (индустријски усисивачи), методе влажења прашине, системи цевовода 
за усисавање прашине, центрифугално одвајање са циклонима високог учинка, 
(добар учинак за честице веће од 10 микрометара).  

Одвајање фине прашине постиже се и деловањем силе инерције, дифузијом 
и директним хватањем честица – филтерским одвајачима са аутоматским отресањем 
филтар врећа. Комбинација циклонског и филтарског одвајача даје најоптималније 
решење са становишта квалитета пречишћавања ваздуха и економичности. 

Пре почетка чишћења прашине потребно је елиминисати све потенцијалне 
изворе паљења. Избегавати употребу четака, метли, компримованог ваздуха, да не 
би дошло до узвитлавања исталожене прашине и појаве облака прашине. Слика 8 
даје приказ система контроле прашине. 
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Слика 8: Систем контроле прашине 

Систем пречишћавања мора бити прикладан данашњим захтевима али и 
такав да омогући најбољу и најекономичнију надградњу у будућности. Основа 
производног погона, технолошки процес, коришћени материјали, као и специ-
фична регулатива из области заштите од пожара, заштите и безбедности на раду 
сваке државе, мора се узети у обзир. 

Познавање свих карактеристика запаљивог материјала је неопходно при-
ликом самог пројектовања постројења, како ради опреме која се користи у потен-
цијално експлозивној атмосфери тако и због заштитних система који ће бити 
саставни део постројења. На основу резултата испитивања, пројектују се за-
штитни системи као нпр. растеретне мембране, безбедносне заклопке, а такође се 
на основу тих података пројектују и сами уређаји (силоси, млин, производне ли-
није) и сам процес (инертизација). 

5. ЛИТЕРАТУРА 

1. Ђурђевић А., Граховац Ј., Ковачевић Љ.: Испитивање запаљивих 
прашина у складу са хармонизованим стандардима за против 
експлозивну заштиту, 34. Национална конференција о квалитету, 
Крагујевац, 2007. 

2. ***: Dust-explosion protection, R. STAHL Schaltgerat GmbH, Germany, 
2004. 

3. Ebadat V.: Managing Dust Explosion Hazards, CEP magazine org.,2009. 
4. ***: Combustible Dust Hazard Alert, Illustration from Oregon OSHA - 

www.orosha.org  
5. Supine Т.: How-well-know-dust, Farr Air Pollution Control, 2008. 
6. Ковачевић Р.: Разрада методе за мерење опасних прашина инстру-

ментом MIKRODUST 800 IS, Specijalistički rad, Visoka tehnička 
škola, Novi Sad,2009. 

7. ***: BS EN 481:1993 Workplace atmospheres. Size fraction definitions 
for measurement of airborne particles 

8. Миланко В., Туркулов Ј., Григорјев-Мунитлак С., Николић Б.: 
Опасности од пожара и експлозије и мере заштите у силосима за 
житарице, Часопис за технологију жита и брашна ―ЖИТО-
ХЛЕБ‖, Нови Сад, 1998. 

http://www.orosha.org/


Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

455 

ЕМИСИЈА ИЗДУВНИХ ГАСОВА ДИЗЕЛ МОТОРА 

ПРИЛИКОМ САГОРЕВАЊА БИОДИЗЕЛА – ЕВАЛУАЦИЈА 

ЗДРАВСТВЕНИХ ЕФЕКАТА КОД ИЗЛОЖЕНИХ ОСОБА 

Прокеш, Б.1 Мачванин, Н.1 Црепуља, Ј.1 Шпановић, М.1 

prokes@eunet.rs 

РЕЗИМЕ 
Приликом праћења емисије издувних гасова из мотора који раде на биодизел нај-

чешће се прате концентрације: угљенмоноксида, угљендиоксида, нитрозних-гасова, чађи, су-

мпорних-оксида, те несагорелих алифатских и ароматских угљоводоника, формалдехида и 

осталих алдехида, најчешће исказаних као укупни угљоводоници. 

Досадашња испитивања и закључци о утицају набројаних материја на здравље 

изложених особа вршени су углавном на основу њиховог амбијенталног мониторинга. 

Биолошки мониторинг узима у обзир унутрашње и међусобне индивидуалне разлике 

у апсорпцији, дистрибуцији и складиштењу у тело унетих хемијских материја, као и 

индивидуалну биолошку осетљивост и карактеристике везане за рад.  

За добијање меродавних резултата утицаја продуката сагоревања биодизела из из-

дувне емисије мотора на здравље изложених особа треба истовремено вршити амбијентални 

мониторинг радног места и биолошки мониторинг маркера експозиције. 

Кључне речи: Биодизел, амбијентални мониторинг, биолошки мониторинг, здрав-

ствени ефекти. 

EXHAUST GASES EMISSION OF DIESEL ENGINE DURING 

BIODIESEL COMBUSTION – EVALUATION OF HEALTH  

EFECTS IN EXPOSED PERSONS 

ABSTRACT 
Gas concentrations usually followed during monitoring of the emission of exhaust gases 

from the engine powered by biodiesel are: carbonmonoxide, carbondioxide, nitrogen-oxides, soot, 

sulfur-oxide; the most frequently expressed as total hydrocarbons are noncombusted aliphatic and 

aromatic hydrocarbons, formaldehyde and other aledehydes.  

Previous tests and conclusions about the impact of mentioned substances on the health of 

exposed persons were applied mainly on the basis of their ambient monitoring. 

Biological monitoring considering the internal and mutual individual differences in 

absorption, distribution and storage of chemical substances, as well as individual susceptibility and 

biological characteristics related to work. 

To obtain competent results on the impact of products originating from the combustion of 
biodiesel in exhaust emissions of engines on the health of exposed persons, ambient monitoring in 

the workplace and biological monitoring of markers of exposure should be also simultaneously 

performed.  

Keywords: Biodiesel, ambient monitoring, biological monitoring, health effects 
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1. УВОД 

Дугогодишња експлоатација нафтних извора, као извора сировина за 

индустрију (нпр. у петрохемијским комплексима), горива за енергетске објекте 

(разна котловска постројења у индустрији, топланама. итд.), али пре свега, као 
извора погонског горива за огроман број различитих врста возила и превозних 

средстава (на- и у води, ваздуху, копну), довела је до знатног смањења резерви те 

сировине.  
Тренутна економска криза је само привремено успорила незадрживи еко-

номски развој водећих економских сила света, а са тим и сектор транспорта, који 

је такође био у изразитом нарастању, што се огледало и у производњи и употреби 

све већег броја свих врста возила.  
Мотори са унутрашњим сагоревањем тих возила сматрају се највећим 

загађивачима ваздуха. На њих отпада, према различитим изворима података, од 

68 до чак 85 запреминских процената укупног загађења ваздуха. Такође је позна-
то, да издувни гасови мотора, који као гориво користе деривате нафте, садрже 

око 200 различитих материја. Од материја које су посебно токсичне за људски 

организам, издвајају се следеће: угљен диоксид (CO2), угљенмоноксид (CO), 

нитрозни гасови (NOx), несагорели угљоводоници (-CH), чађ, акролеин, формал-
дехид и остали аледехиди, ароматски угљоводоници (бензен, толуен, ксилени) 

полициклични угљоводоници, олово (Pb) и његова једињења (додуше последњих 

година концентрација олова убрзано пада због ширења забране производње 
горива са адитивима на бази олова), и друга једињења (1-4). 

Сви ови разлози довели су до учесталих покушаја изналажења алтерна-

тивних погонских горива за покретање мотора, пре свега, дизел мотора, који су 
доминантни у транспортним (камиони, аутобуси, комби-возила, бродови итд) и 

другим привредним (трактори, комбајни, виљушкари, булдожери, итд.) возилима. 
То ново гориво требало је да буде произведено из лако доступних и лако 

обновљивих сировина, да буде одговарајућег квалитета и да задовољи све стро-
жије еколошке прописе. 

Као гориво избора, које може испунити постављене услове, наметнуло се 
еколошко гориво – "биодизел", односно, обновљива замена за дизел гориво по-
реклом из нафте (петро-дизел), која се лако добија хемијским путем, из било ког 
природног уља. 

Досадашња испитивања показала су да чиста природна уља не могу да 
испуне све напред наведене услове, те су се истраживања усмерила ка произ-
водњи и употреби смеше естара масних киселина које се добијају из биљних уља 
(нпр уља уљане репице и сунцокрета, соје итд), животињских масти или реци-
клираних масти и уља и алкохола, уз вишеструке користи и предности у односу 
на класичне врсте горива. 

Његовим коришћењем смањује се емисија из мотора готово свих врста 

гасова и смањује стварање ефекта ''стаклене баште''. Он боље сагорева у мотору и 
боље га подмазује, а све то доприноси вишеструком смањењу загађивања ваз-

духа, воде и остале човекове средине. 
Из тих разлога, пре око 30 година, започело се са производњом значајни-

јих количина метилестра репичиног уља, прво у Аустрији, а затим и у Францус-
кој, Немачкој, Италији, Белгији итд. 1995. године у Западној Европи произведено је 
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укупно 200 000 тона биодизела, док подаци из 2007. године казују да је у периоду од 
2002 до 2006. године производња биодизела у свету расла по просечној годишњој 
стопи од 40%. Још прецизнији су подаци који кажу да је 2006. године светска 
производња износила између пет и шест милиона тона, од чега 4,9 милиона тона у 
Европи (од тога 2,7 милиона тона у Немачкој), а остало највећим делом у САДу. 
Осим Немачке, најзначајнији европски произвођачи биодизела су Француска, Ита-
лија, Чешка Република, Аустрија, Шпанија и још 10так европских земаља. Ван Ев-
ропе најзначајнији произвођачи, осим САД, су Бразил и Аустралија. У 2007. години, 
само у Европи производња биодизела порасла је на 5,7 милиона тона. Производни 
капацитети за 2008. годину у Европи процењени су на око 16 милиона тона (8-10). 
2008 године ASTM International, односно American Society for Testing and Materials је 
објавио нове Стандарде за производњу (мешање) биодизела (Biodiesel Blend 
Specifications Standards). Европски стандард за биодизел носи ознаку EN 14214. 
Према неким одлукама Европске уније (Директива EU 2003/30/EC и стандардом 
SCS EN 590), производња биодизела треба да се повећа, како би се удео биодизела у 
потрошњи горива до 2010 године повећао на 5,7 %, а до 2020. године на целих 20%. 

У нашој земљи почетак опсежнијих испитивања и његова производња по-
клапа се са увођењем санкција међународне заједнице деведесетих година прошлог 

века, када се због дефицита дизел горива за сетвене радове у пољопривреди поку-

шало са увођењем биодизела. У то време појавили су се први произвођачи биодизела 
―Прва Искра‖ Барич, ―Хемпро‖ Шид, ―Бриксол‖ Вршац, али и приватни прозвођачи 

из Аде, Чоке и Ужица. Садшње прилике у производњи биодизела у Србији можда 

најбоље отсликава свечани почетак рада (крајем јуна 2007. године) (11) и врло скори 
престанак (почетком фебруара 2008. године) производње биодизела у фабрици "Vic-

toriaoil" у Шиду, уз помпезну изјаву, крајем октобра 2007. године, да Србија, про-

изводећи биодизел може постати Саудијска Арабија. 

2. ДИСКУСИЈА 

Већ приликом појаве биодизела, током времена експериментисања са ње-

говим квалитетом и начинима производње, те могућим начинима коришћења, а 

нарочито у последње време, због експанзије његове производње и коришћења, 
покренуте су, и у свету, и код нас, расправе о његовом утицају на животну среди-

ну и здравље људи.  

Приликом праћења емисије издувних гасова из мотора који раде на био-

дизел најчешће се прате концентрације: угљенмоноксида (CO) угљендиоксида 
(CO2), нитрозних гасова (NOx), чађи, сумпорних оксида (SOx), те несагорелих 

алифатских (-CH) и ароматских (бензен, толуен, ксилени) угљоводоника, форм-

алдехида и осталих аледехида који се најчешће приказују као укупни угљово-
доници (total hydrocarbons THC – страних аутора). Ова констатација свакако не 

искључује чињеницу да су у издувној емисији мотора који раде на биодизел 

присутне и друге материје, као што су акролеин, полициклични угљоводоници 
итд., али њихови евентуални ефекти на здравље изложених особа, и могућност 

детекције, овом приликом неће бити разматрани. 

Неоспорна чињеница истакнута у многим радовима страних и домаћих 

аутора је да мотори који користе биодизел значајно мање загађују животну око-
лину својом емисијом из издувног система. Тамо је углавном констатована зна-

чајна редукција емисије угљенмоноксида, угљендиоксида, чађи и сумпордиок-

http://en.wikipedia.org/wiki/EN_14214
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сида, али је зато утврђен пораст емисије азотових оксида и укупних угљо-
водоничних једињења. Ови и овакви подаци значајно су, међутим, варирали у 

истраживањима појединих аутора у зависности од коришћених горива за компа-

рацију (нпр од нафтних деривата: D2, Eurodiesel, тзв "референтни дизел" итд, a 
од естара биљних уља: естри репичиног, сунцокретовог, сојиног, палминог, 

кокосовог, ланеног и других биљних уља), процента мешања петродизела са 

биодизелом, коришћених мотора и услова испитивања (1-6,12),.  
Овакви подаци су од стране неких аутора искоришћени за разматрање 

могућег утицаја издувне емисије дизел мотора који сагорева биодизел на здравље 

возача возила и других радних машина, као што су то нпр возачи трактора у по-

љопривредној производњи, затим, инжењера, механичара и других особа изло-
жених оваквој издувној емисији (1,3). 

Они су изложени издувним гасовима мотора тих машина, нарочито ако 

није довољно висок отвор издувних цеви, приликом квара, ако управљају маши-
ном без кабине или су неповољне временске прилике приликом вожње, прили-

ком испитивања мотора, поправки итд. 

У неким радовима домаћи аутори су доказали да одређене количине ових 

материја, а неке и у концентрацијама изнад максимално допуштених за радну 
средину, доспевају до места возача трактора, а самим тим и постоји могућност 

њиховог доспевања, преко дисајних органа, у организам изложених особа (1). 

У овом раду приказаће се само основне токсиколошке поставке наве-
дених материја. 

Угљенмоноксид (CO) доспева у организам и излучује се из њега искључиво 
преко дисајних органа. Спада у групу хемијских загушљиваца, који узрокују 
недостатак кисеоника у организму (хипоксију) због високог афинитета угљен мо-
ноксида за "крвну боју" (хемоглобин) и "мишићну боју" (миоглобин). Постоји по-
зитивна корелација између појаве атеросклерозе и концентрације "крвне боје" за коју 
је везан угљенмоноксид (карбоксихемоглобина). Она посебно код старијих особа 
доводи до поремећаја у функционисању срчано-судовног система, као и до 
поремећаја мождане функције, нарочито у домену психолошких активности. Про-
фесионална тровања могу бити акутна и хронична. Изложеност угљенмоноксиду 
може се установити и пратити лабораторијском анализом концентрације карбокси-
хемоглобина, односно хемоглобина засићеног угљенмоноксидом, у крви. 

Угљендиоксид (CO2) доспева у организам и излучује се из њега искључиво 
преко дисајних органа. Такође спада у групу загушљиваца. Није у потпуности раз-
јашњено да ли је угљендиоксид штетан по организам и да ли се може сматрати 
професионалним отровом, јер га има атмосфери и издахнутом ваздуху под нор-
малним околностима. Постоји само акутни облик тровања, односно гушења, угљен-
диоксидом, и осим клиничког праћења, није позната егзактна лабораторијска метода 
за праћење професионалне изложености угљендиоксиду. 

Азотни оксиди или нитрозни гасови (NOx) претстављају смешу разли-
читих гасова нестабилног састава. Азотни оксиди спадају у групу иританаса, 
доводе до надражајних ефеката слузнице респираторних органа. При удисању 
већих концентрација долази до токсичног едема (отока) плућа. Карактеристично 
је постојање вишечасовног периода без икаквих симптома у коме изложена особа 
не реагује изласком из затроване атмосфере, већ наставља рад до појаве првих 
симптома, када је већ удахнула можда и фаталну концентрацију ових гасова. Сем 
промена на дисајним органима ефекти деловања азотних оксида могу се јавити у 
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виду вегетативне дисфункције са падом крвног притиска, успорењем рада и ош-
тећењем срчаног мишића. Описана су и оштећења зуба, упале десни и катаралне 
промене желудачно-цревног апарата. Изложеност азотним оксидима може се 
пратити одређеним лабораторијским анализама (13,14). 

Под појмом чађи или честица чађи (PM – Particulate matter западних ау-
тора) подразумевају се фине честице, углавном састављене од угљеника, настале 

непотпуним изгарањем нафте, или неког другог горива, па и биодизела. Епиде-

миолошке студије су показале не само повезаност ових честица са појавом и 
погоршањем постојећих болести дисајних органа изложених људи, посебно људи 

који имају ХОБП (хроничну опструктивну болест плућа), већ и пораст броја умр-

лих од кардиоваскуларних и респираторних болести. Њихово присуство у орга-
низму изложених особа није могуће утврдити на адекватан начин.  

Сумпордиоксид (SO2) спада, такође, у групу иританса, продире у орга-

низам углавном преко респираторног тракта, док као резултат растварања у пљу-

вачци може бити прогутан и тиме доспети у дигестивни тракт у виду сумпорасте 
киселине. Сматра се да поред иритирајућег дејства на слузокожу очију и дисај-

них органа, има и општетоксично дејство које се манифестује настајањем мета-

боличке ацидозе ("закисељавањем организма"), поремећајем метаболизма бе-
ланчевина и угљених хидрата и др. Изложеност сумпордиоксиду може се 

пратити садржајем укупног серумског сулфита у крви изложених особа (15). 
Алифатичне угљоводонике (-CH) чине бројна једињења засићеног и не-

засићеног реда. Испарења се уносе у организам путем дисајних органа. Постоји 
могућност продора у организам и преко коже и дигестивног тракта. Засићени уг-
љоводоници спадају у групу инертних гасова који само у високим концентраци-
јама делују као прости загушљивци. Неки од њих делују као депресори цен-
тралног нервног система, а неки као иританси коже, односно слузокоже дисајних 
путева. Незасићени угљоводоници углавном делују као прости загушљивци, или 
пак испољавају наркотична и надражајна дејства. Изложеност алифатичним 
угљоводоницима је такође могуће утврдити прачењем одређених метаболита у 
крви и урину, али се они не могу са сигурношћу употребити за праћење изло-
жености алифатичним угљоводоницима пореклом из биодизела, због њиховог 
присуства у ваздуху и ван радне средине. 

Ароматични угљоводоници (бензен, толуен, ксилени - БТX) чине бројну 
групу врло токсичних једињења. Посебно место у токсикологији заузима бензен. 
Бензен испољава елективно дејство на централни нервни систем, делује ирита-
тивно на кожу и све слузокоже, доводи до поремећаја функције неких органа, 
посебно јетре, доводи до токсичних оштећења крви са тенденцијом снижавања 
броја и оштећењем структуре крвних елемената све три крвне лозе. Највећи зна-
чај има способност ових једињења да изазивају бујање беле крвне лозе и наста-
нак леукоза (тумора крви и крвотворних органа). Толуен и ксилени су мање ток-
сична једињења, која могу деловати иритативно на кожу и слузокожу ре-
спираторног и желудачно-цревног тракта (16). Ниво изложеност БТXима могуће 
је остварити праћењем њиховог садржаја у крви, као и праћењем одређених 
њихових метаболита као што су фенол и/или хидрохинон у крви и мокраћи (17). 

Формалдехид је гас који у организам продире искључиво преко дисајних 

органа. Има веома снажно надражајно дејство на кожу и слузокоже, као и алерго-
гено дејство. Клиничку слику карактеришу надражај и упале слузокоже очију, 

уста и горњих и доњих респираторних путева и токсична упала коже (дерма-
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титис). Формалдехид се може веома лако одредити у крви и урину изложених 
особа, међутим уз опрез, јер се одређена, веома мала, количина формалдехида у 

крви јавља и као последица ендогене синтезе у организму (18). 

Уз ове податке о појединачном утицају на здравље изложених особа, тре-
ба додати и могућност интерактивног деловања ових материја међусобно. Тако је 

познато интерактивно деловање, у смислу сумације штетног деловања, сумпор-

диоксида и азотдиоксида, односно нитрозних гасова, затим бензена, толуена и 
ксилена итд.  

Рана идентификација и смањење изложености опасним хемијским 

материјама су од највећег значаја за смањење негативних биолошких ефеката и 

ризика по здравље. 
Како је већ речено, досадашња испитивања и закључци о евентуалном 

утицају и интензитету тог утицаја на здравље изложених особа, вршено је 
углавном на основу амбијенталног мониторинга поменутих најчешће праћених 
материја пореклом из издувне емисије. 

Амбијентални мониторинг претставља најчешће коришћену методу за 

процену експозиције хемијским материјама на радном месту, која се заснива на од-

ређивању хемијских материја у ваздуху радне средине. Амбијентални мониторинг 
се, у том циљу, користи много чешће, јер је далеко конфорнији за извођење, јеф-

тинији и не захтева било какво узимање материјала од изложених особа. Такав 

начин утврђивања експозиције праћеним штетностима, међутим, има и недоста-

така, који се пре свега налазе у чињеници да особе изложене истим концентра-
цијама хемијских материја, из различитих разлога, нпр због коришћења личних за-

штитних средстава, разлике у физичком ангажовању, биолошких разлика организ-

ма итд, не унесу и исту количину тих штетности у свој организам. 
Из набројаних разлога, много прецизнији начин за процену експозиције 

хемијским материјама и утврђивање њиховог ефекта на здравље изложених је 
биолошки мониторинг.  

Он се, у строгом смислу речи, заснива на одређивању концентрација хе-
мијских материја или њихових метаболита у биолошком материјалу (издахнутом 
ваздуху, крви, урину, коси итд). Циљ таквог мониторинга је одређивање унутар 
телесне (интерне) дозе хемијских материја и њихових ризика по здравље. У 
ширем смислу, биолошки мониторинг у себе укључује и оцену интерних доза, 
као и откривање њихових раних, реверзибилних, биолошких ефеката. 

Биолошки мониторинг, код излагања хемијским материјама, нуди неко-
лико предности у односу на амбијентални мониторинг. Он обезбеђује процену у 
организам доспеле дозе, и тиме адекватну процену здравственог ризика. Узима у 
обзир унутрашње и међусобне индивидуалне разлике у апсорпцији, дистрибу-
цији и складиштењу унетих хемијских материја, као и индивидуалну биолошку 
осетљивост и карактеристике везане за рад, нпр физичко оптерећење. Биолошки 
мониторинг узима у обзир и оптерећеност организма (тзв интегрисана укупна 
изложеност) хемијским материјама које су у организам доспели алтернативним 
путевима, нпр преко коже или желудачно-цревног тракта. Поред свих предности 
биолошког мониторинга, он има и ограничења. Ограничења су односе на 
недоумице у правилном одабиру времена узимања узорака (у току рада, на крају 
радног времена или радне недеље итд), на практично спровођења узимања 
биолошког материјала, у неким случајевима на етичке разлоге, дужину и начин 
чувања материјала итд (19).  
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Набројане предности и ограничења су разлог да се биолошки и амби-
јентални мониторинг хемијског излагања на радном месту примењују истовреме-

но, односно, треба их сматрати комплементарним приступом у процени здрав-

ствених ефеката на радном месту.  

3. ЗАКЉУЧАК 

У складу са изнетим разматрањем, следи закључак, да би се најмеродав-
нији резултати о утицају продуката сагоревања биодизела пореклом из издувне 
емисије дизел мотора на здравље изложених особа, добили истовременим врше-
њем амбијенталног мониторинга на радном месту изложених особа и биолошким 
мониторингом биомаркера експозиције, односно, анализом и праћењем у издану-
том ваздуху, крви и/или урину тих особа, карактеристичних метаболита најчешће 
праћених штетних материја у издувној емисији: карбоксихемоглобина, метаболи-
та азотових оксида, сулфита, концентрације БТXа или фенола те формалдехида.  

У дизајнирање предложеног истраживања свакако би, поред стручњака 
пољопривредне и машинске струке, те лекара медицине рада који познаје токсо-
кинетику и токсодинамику одговарајућих хемијских материја, требало укључити 
и токсиколога и хемичара, са задатком осмишљавања одговарајућег начина 
узимања, транспорта и чувања узорака до момента анализе. 
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РЕЗИМЕ 
Један од посебно еколошки сложених сегмената графичке индустије представља 

флексо штампа, где су у процесу припреме штампарске форме као и у самом процесу штампе 

присутна органска испарења (VOC) која могу штетно да утичу на људско здравље. Контрола 

испаравања наведених компоненти је кључни процес за њихову елименинацију или бар 

довођење на ниво дозвољених концентрација које нису штетне за људско здравље. Један од 

начина за спречавање испарења приликом њиховог коришћења у графичким процесима је 

њихово везивање у току полимеризације у основни производ или неки други производ који 

није испарљив и који ће се уклонити након завршеног процеса. У овом раду је управо дат 

приказ могућe контролe нивоа испаравања преко праћења поступка умрежавања полимерних 

материјала у процесу штампе, коришћењем диференцијалне сканирајуће калориметрије 

(DSC). Поред могућности коришћења за праћење процеса умрежавања, DSC се показао као 
користан уређај за одређивање кинетике реакција које настају у процесу штампе као и 

могућности детектовања смањења количине испарљивих компоненти. 

Кључне речи: флексо штампа, органска испарења, диференцијална сканирајућа 

калориметрија 

DETERMINATION OF CURING OF FLEXOGRAPHIC INK  

AND POSSIBLITY OF CHEMICAL POLLUTION  

IN THE PROCESS OF PRINTING 

ABSTRACT 
One of particularly dangerous segments of graphic industry is flexographic printing, with 

volatile organic compounds (VOC) present in the preparation of printing plates, and also during the 

printing process, which can be hazardous for human health. The control of VOC evaporation is a key 

procedure for the elimination of the compounds, or at least decreases their level to allowed con-

centrations. One of possible ways for preventing the evaporation is the curing coating composition in 

which the used solvent is converted into a coating material component by cross-linking. Thus, as the 

solvent does not evaporate like in conventional processes, there are no pollution problems. One way 

to study the possibilities of solvent evaporation during the cross-linking process is differential 
scanning calorimetry (DSC). Besides the determination of the curing process, DSC method can 

register other events that occur parallel with the curing reaction, such as evaporation and melting. 

Key words: flexo printing, volatile organic compounds (VOC), differential scanning 

calorimetry (DSC) 
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1. УВОД 

Oсим основне функције заштите производа, савремена графичка индустри-

ја све више пажње посвећује здраственој компоненти и заштити животне околине. 

Буран развој индустрије уопште, а посебно графичке индустрије условио је да 
здраствена компонента добије посебан значај у пројектовању нових индустријских 

постројења. Питања заштите здравља у оквиру графичке индустрије нису обухва-

ћена само на локалним нивоима већ су подигнута на националне и интернацио-
налне. Разноликост штампарских материјала и примењених хемикалија је огромна. 

Ако овоме додамо и графичке процесе, са аспекта искористивости капацитета, на-

меће се чињеница да су ризици овог огромног броја различитих материјала укљу-

чених у графичкe процесe, неминован пратилац напретка графичке индустрије. Из 
тих разлога неопходно је размотрити ризике које носе поједини графички процеси, 

односно утврдити превентивне и корективне мере за њихову минимизацију. У 

овом раду ће се посебно размотрити штетне материје које су присутне у делу гра-
фичке производње, а који се односе на флексо штампу. У анализи ће бити обух-

ваћен здраствени аспект флексографске штампе и то посебно у оним фазама где су 

првенствено присутни утицаји хемијских штетности.  

2. ОСВРТ НА ТЕХНИКУ ФЛЕКСО ШТАМПЕ 

За препознавање и праћење здраствено неповољних места флексо штам-

пе, треба посматрати све фазе процеса, укључујући емисију полутаната и непо-

вољно деловање на квалитет ваздуха, вода и тла. Овакав приступ допринеће 
разумевању проблематике и послужити за правилан одабир мера са циљем по-

већања квалитета заштите људског здравља. 

Процес штампе  
У флексоштампи, како је познато могу се применити боје на бази ор-

ганских једињења, на бази воде или пак УВ боје [1]. Свака од наведених врста 

боја има карактеристичан утицај на људско здравље. Према литературним по-

дацима у флексоштампи већа је потрошња боја на бази органских једињења 
(9900 т/г) у односу на боје на бази воде (7500 т/г) [2]. Органска једињења из боја 

на бази изопропилацетатa, етилацетатa, метоксипропилацетатa, метилетилкетонa, 

метоксипропанолa спадају у испарљиве органске материје, јер им је притисак 
пара на 20°C већи од 10 Pа. Набројане врсте једињења су здравствено и сигурно-

сно ризичне у ваздуху радног простора и поседују надражујуће деловање на људ-

ски организам. Осим тога, ова једињења се могу укључити под одређеним 
условима у спољној атмосфери у хемијске реакције настајања фотохемијског 

смога. Продукти таквих реакција су једињења из групе пероксиацилнитрата и 

неки други, који угрожавају здравље људи, а штетни су и за биљке.  
Додатни проблем код отисака начињених таквим бојама је могући 

процес миграције, што је посебно интересантно када би се такви отисци ко-
ристили за паковање неких прехрамбених производа [3]. Коришћењем боја на 
бази воде решавају се споменути проблеми емисије једињења а тиме и зага -
ђивање ваздуха. Међутим, у овом случају долази до загађења вода у поступку 
чишћења јединице за бојење растерског ваљка, каде за боју и ракела. Осим 
тога следећа еколошка неповољност је трошење пуно енергије при сушењу 
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отисака. Боје које се суше УВ зрачењем састоје се од мономера, (акрилестер–
триметилол-пропантриакрилат,1,6-хександиолдиалати),фотоиницијатора 
(изопропилти-оксантон, бензилдиметилкетал, бензофенон и његови дерива-
ти), пигмената и адитива [4]. Мономери и олигомери су познати по надра-
жујућем деловању на кожу. Извор УВ зрачења емитује озон.  

3. МЕТОДЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ  
РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Развој и експанзија индустријских процеса и непрестано увођење у про-
изводњу нових хемијских средстава ствара све веће количине опасног отпада, 
који представља потенцијалну претњу радној средини и здрављу запослених. 
Уколико не постоје одговарајући закони, штампарије ће се радије определити за 
најјефтиније и најпогодније опције одлагања опасног отпада из погона, које могу 
изазвати непоправљиву штету животној средини. У многим земљама је повећана 
свест о неповољном дејству лошег управљања опасним отпадом по животну 
средину и о потреби заштите земљишта, ваздуха и воде за добробит данашњих и 
будућих генерација, развила интересовање за програме управљања опасним от-
падом. Зато, данас постоје административни и технолошки модели којима се по-
мажу владе земаља у напорима за доношење и спровођење обухватних и 
садржајних прописа о опасном отпаду. 

Превенција од загађења је интегрални процес редуковања или елиминације 
загадјујућих супстанци на извору контаминације и постиже се повећањем ефикас-
ности употребљеног сировог материјала, енергије, водених и других ресурса, као и 
редуковањем или потпуном заменом опасних материја из производног процеса. 
Циљеви спречавања загађења су: смањење или елиминисање стварања опасног 
отпада; очување природних ресурса; спречавање изливања или случајних испуш-
тања опасног отпада у животну средину; смањење изложености радника и станов-
ништва штетним дејствима по здравље; побољшање ефикасности и спечавање 
губитака код производа и смањење трошкова повезаних са поступањем са опасним 
материјалима и управљањем и одлагањем опасног отпада [5]. 

Техничке контролне мере 
Основна сврха усвајања мера техничке контроле је елиминација или 

смањивање ризика на извору контаминације. У склопу штампарске индустрије, 
основни метод техничке контроле којим се уклањају опасне супстанце, подразу-
мева инсталирање вентилационих уређаја. Фактори који треба да се узму у раз-
матрање, при одабиру одговарајућег вентилационог уређаја, су: количина мате-
ријала који садрже штетне супстанце, учесталост коришћења таквих материјала, 
испарљивост и тачка топљења штетних супстанци, граница експлозивности и 
максимална дозвољена концентрација штетних супстанци у радном окружењу. У 
радним просторијама у којима долази до испаравања штетних супстанци пре-
поручује се инсталирање опште и локалне вентилације. 

Административне контролне мере 
Административне контролне мере укључују расподелу радних смена и ус-

вајање безбедних радних поступака. Безбедни радни поступци подразумевају да је 
радно време запослених који раде са штетним супстанцама сведено на минимално 
дозвољено време, да се посуде са материјалима који садрже штетне супстанце држе 
затворене када се не користе и да радници носе личну заштитну одећу. Коришћење 
личне заштитне опреме је додатна мера превенције, којом се минимализују ризици 
услед изложености штетним супстанцама кроз инхалацију или контакт кожом. 
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Коришћење респиратора је додатна мера превенције и користи се када је контрола 
технике неизводљива, на пример, у току ремонта, чишћења машине или у хитним 
случајима (просипање материјала који садрже формалдехид). 

Обука запослених 
Стручна радна снага је кључни елеменат за успех примењивања мера спре-

чавања загађења и остварења чистије производње. Радници који рукују штетним 
супстанцама треба да разумеју какву штету животној средини може нанети лоше 
руковање штетним супстанцама, било кроз случајна изливања и цурења, неправилно 
руковање или лоше методе одлагања. Зато их треба охрабрити да се укључе у процес 
идентификовања и истраживања прилика за спречавање загађења у њиховом раду. 
Запослени треба да су упознати са стандардом који се односи на дозвољене границе 
изложености штетним супстанцама, са својствима штетних супстанци, којима су 
изложени, и начином њиховог уношења у организам, као и са ризицима по здравље. 
Мере којима се редукују ризици од изложености штетним супстанцама, као што је 
пракса одржавања радне хигијене и безбедна радна процедура (руковање, складиш-
тење, транспорт, чишћење и одлагање материјала који садрже штетне супстанце), 
такође, треба да буду објашњене запосленима. Запосленима треба дати информације 
које се односе на безбедно руковање опремом и машинама и објаснити им 
процедуру реаговања на назгоде, која укључује правилно постављање и коришћење 
опреме за хитне случајеве и познавање прве помоћи. Тренинг треба да помогне за-
посленима да стекну потребне вештине и знање која ће им омогућити да следе без-
бедну радну процедуру, предузму одговарајуће контролне мере, користе одго-
варајућу заштитну опрему и следе процедуру за хитне случајеве [6,1,7] 

Економски аспекат примене превенције у заштити животне средине 
Спречавање загађења је најчешче мање скупо неко прикупљање, трети-

рање и одлагање опасног отпада. Превенција загађења је најбољи начин заштите 
животне и радне средине и примене законских обавеза. Поред тога, спречавање 
загађења може смањити трошкове управљања опасним отпадом и његовог одла-
гања, као и трошкове набавке материјала правилним руковањем. Побољшање 
стања у животној средини, услед коришћења мање токсичних супстанци и сма-
њених количина опасног отпада, отклањају потребу прописаног извештавања и, 
самим тим, смањење броја контролног особља и трошкова понекад скупих про-
цедура повезаних са инспекцијом. Спречавање загађења смањује и одговорност 
компанија, с обзиром на то да има мање отпада којим треба руковати. Замена 
штетних супстанци мање опасним једињењима смањује могућност изливања и 
ширења ван штампарије, а тиме и трошкове санације штетних последица на рад-
ном месту и шире. Спречавање загађења повећава углед компаније међу рад-
ницима, у локалној заједници и код потенцијалних купаца. Заједница се с паж-
њом односи према очувању здравља, сигурности и одрживом развоју своје око-
лине, па ће несумњиво више ценити штампарије које спроводе акцију спреча-
вања загађења. Рекламирање производа штампарија са еколошког аспектавер ве-
роватно ће наилазити на одобравање садашњих и потенцијалних клијената [5]. 

4. ПРАЋЕЊЕ РЕЖИМА УМРЕЖАВАЊА БОЈА 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛАНОМ СКАНИРАЈУЋОМ 
КАЛОРИМЕТРИЈОМ 

Диференцијални сканирајући калориметар мери температуре и проток 
топлоте који су повезани са топлотним прелазима у материјалу. Најновији ти-
пови које је произвела компанија ТА Instruments типа Тzero™, а у које спада и 
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DSC Q20 (слика 1.) који је коришћен у овом раду омогућавају веома тачан начин 
мерења протока топлоте. Они пружају значајно побољшање у изравнавању базне 
линије, резолуцију прелаза и сензитивност. Технологија Тzero™ Диференцијал-
ног сканирајућег калориметра омогућава директно мерење топлотног капацитета. 
Овај инструмент користи један од најсавременијих софтверских програма за рад 
Universal Analysis 2000. DSC инструмент је најчешће коришћени инструмент за 
мониторинг умрежавања полимера и олигомера, али се мора нагласити да метода 
у неким случајевима није корисна у финалној етапи реакције. Понекад се 
претпоставља да промене својстава у току последњих секвенци умрежавања нису 
услед хемијске реакције већ услед релаксације која се одиграва и коју не прате 
топлотни ефекти. 

 
Слика 1. DSC инструмент Q20, ТА Instruments 

Поступак мерења 
Мерење се изводи тако што се испитивани узорак, ИУ, и референтни узорак, 

РУ, који се налазе у идентичним посудама сместе у термички изоловане делове 
мерне ћелије (пећи) или у заједничку мерну ћелију. ИУ, РУ и пећ се загревају при 
линеарној промени температуре са временом. Ако на пример посуда са ИУ троши 
више топлоте за загерање то ће њена температура опасти у односу на температуру 
посуде са РУ. При свакој измереној разлици температура ΔТ између ИУ и РУ, одмах 
се аутоматски укључује грејач и посуди са ИУ се врло брзо доводи толико енергије у 
јединици времена (снага) док се не оствари услов да је ТИУ = ТРУ, односно оствари 
постављени услов да је ΔТ=0. Због тога, може се сматрати да је при оваквој кон-
струкцији мерне ћелије у идеалном случају практично за све време мерења Т0 

=ТРУ=ТИУ. Инструмент мери количину енергије доведену ИУ у јединици времена, 
mЈ/s, а на термограму се добијени резултати обично приказују у облику зависности 
mЈ/s mW/mg или Cp од температуре Т или времена t. Мерења су обрађена применом 
софтвера ТА Instruments’ Universal Analysis 2000, који омогућава обраду података до-
бијених на различитим инструментима за термичку анализу. За потребе овог рада, у 
програму су анализирани подаци добијени на инструменту DSC Q20. Различите оп-
ције овог софтвера могућавају подешавање начина приказа података, као и постав-
љање тачно дефинисаних граница опсега мерења, тако да је процедура израде гра-
фика на основу података добијених неком од термичких метода умногоме олакшана. 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Настајање полимерних мрежа у флексографским бојама које садрже смо-

ле тј. течне олигомере или полимере обухвата сложену комбинацију хемијских и 

физичких догађања који могу да се прате DSC методом уколико их прате ендо-
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термни или егзотермни ефекти. У динамичком режиму од собне температуре за 
мање од неколико минута течна смеша релативно малих прекурсори мрежа се 

трансформишу у материјал чија је супрамолекулска архитектура у облику 

штампаног филма. 

Мерење узорака флексографских боја на уређају  

DSC Q20 динамичком методом  

Код динамичке методе задаје се брзина загревања, и са y-осе се очитавају 
температуре на којима се одвија умрежавање. Динамичком методом праћено је 

пет узорака боје за флексо штампу на бази органског растварача (Слика 2.). 

Састав флексографске боје, као и процентуални садржај сваке од компонената 

приказани су у Табели 1. Разлика између коришћених узорака боје огледа се у 
процентуалном садржају пигмената, који се смањује од 16% у референтном уз-

орку, ка нижим концентрацијама (16 %, 12.8 %, 9.6 %, 6.4 %, 3.2%). Узорци боје 

концентрацијe пигмената 9,6% анализиран је на 3 различите брзине загревања 
(Слика 3.), како би се утврдио утицај брзине загревања на умрежавање. 

Табела 1: Састав флексографске боје 

Састав флексографске боје 

Пигменти 16% 

1. Dioxazine Violet (RL) Carbazole Violet (CI Пигмент Виолет 

23 број 51319) 

2. Phthalocyanine Blue B NCNF (CI Пигмент Плави 15:4 број 

74160) 

Везива 20% Нитроцелулоза и полиуретанско везиво 

Органски 

растварач 
58% 

Алкохол ацетат, етокси пропанол, и пропил алкохол и пропил 

ацетат (нормални) 

Адитиви 6% 
Адитиви против брисања, гребања, за побољшање адхезије 

(адхезиони промотер), восак... 

 

 
Слика 2: Праћење режима умрежавања боја у динамичким условима  

(брзина загревања 10 ºC/мин) 
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Слика 3: Динамичка метода испитивања умрежавања боје за флексо штампу са пигментним 

садржајем 9,6% на три различите брзине загревања 

На основу хемијског састава боје може се потврдити присутност суп-
станци које могу изазвати потенцијални опасност: Нитроцелулоза - летална кон-
центрација је ЛД50 10mg/kg. Пропил ацетат је штетан за очи и јако запаљив. 1-
етокси 2-пропанол изазива вртоглавицу и такође је јако запаљив. При загревењу 
узорака долази до испаравања растварача и топљења целулозе, и то: При тем-
ператури од 97ºC долази до испаравања пропанола, а при температури од 102ºC 
долази до испаравања пропил ацетата. У зависности од удела пропанола и про-
пил ацетата у мереном узорку ова два пика се могу јавити или не. При темпе-
ратури од 132ºC испарава 1-етокси 2-пропанол и овај пик је ретко сам јер се пре-
клапа са пиком на 160-170ºC који потиче од топљења нитроцелулозе. Максимум 
пика може бити померен ка температурама, мањим од 160ºC, обзиром да долази 
до симултаног испаравања поменутих растварача и топљења целулозе.  

6. ЗАКЉУЧАК 

На основу резултата испитивања, у овом раду може се закључити да 
услед испарљивих компонената присутних у штампарским бојама могу настати 
опасности у радном простору у штампаријама које примењују флексо технику 
штампе. Употреба одређених супстанци, стога може да има негативне последице 
по здравље запослених и животну средину. У складу са тим неопходно је увести 
додатне мере заштите човекове радне и животне средине, као што је и замена 
неких супстанци са еколошки прихватљивијим једињењима. Уколико није 
могуће извршити замену, неопходно је применити контролне и техничке мере 
безбедности као што су промена процеса и опреме. Међутим, да би се почело са 
применом мера превенције, потребна је правилна медологија рада графичких 
дизајнера при одабиру еколошки подобних материјала и предузимање процесних 
и контролних мера безбедности. Од графичке индустрије и инжењера се очекује 
да код креирања производа примене најсавременије технике заштите животне 
средине као и да применом адекватних експерименталних техника одреде оп-
тималне прозоре прерадљивости тј опсег темепература где је испарење најмање 
изражено а процес умрежавања адекватан. 
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ПРИЛОГ МЕТОДИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  

ДРВЕНЕ ПРАШИНЕ У РАДНОЈ СРЕДИНИ 

Борислав Симендић1, Верица Миланкo*, Ружица Ковачевић 

simendic@vtsns. edu. rs 

РЕЗИМЕ 
У индустријској токсикологији, где је потребно ускалдити захтеве производње са ме-

рама заштите, важно је познавање такозваних максималних дозвољених концентрација, тј. 

оних концентрација честица које може поднети људски организам у току свакодневног 

осмочасовног излагања у периоду од неколико година, а да се при томе не појаве никакве 

штетне последице по људско здравље. У овом раду је приказан значај и потреба модификова-

ња метода за мерење концентрације прашине ризичне по људско здравље и радну околину, 

прилагођених садашњем тренутку који карактерише примена нових информационих техно-

логија, пре свега интернета. У самом раду је је дат приказ одређивања дрвене прашине са уре-
ђајем Мicrodust 880 са пратећим информацијама, везаним за узорковање и анализу као и само 

тумачење резултата. Пошто тренутно важећи стандард за одређивање прашине се заснива на 

стандарду ЈУС З.БО.001. од 1991 године и који је веома сиромашан по питању информација 

везаних за дрвену прашину, у овом раду је дат предлог методологије за узорковање, анализу 

и квалификацију резултата одређивања дрвене прашине, која се може применити и на остале 

врсте прашина.  

Кључне речи: дрвена прашина, узорковање и одређивање прашине, МДК (максимал-

на дозвољена концентрација) 

АDDITION TO METHOD OF WOOD DUST  

DETERMINATION AT WORKPLACE 

ABSTRACT 
Dust is present in nearly all branches of industry, weather it is used as the raw material, 

utility product, or derived as an intermediate, waste or final product. In industrial toxicology, where 

it is necessary to adjust production requirements with safety measures, it is very important to know 

the so-called maximums of allowed concentrations, i.e. those concentrations of dust to which the 

human body can be exposed for eight hours every day, with no health consequences. This paper 

points out the importance and need of modification of methods for measuring dust concentration 

hazards for health and work environment, with regard to the present moment characterized by new 

information technologies and the use of the Internet in the first place. The paper presents the 

determination of wood dust concentration using Microdust 880, with accompanying information for 

taking samples, analyses, and discussion of results. The effective standard regarding determination of 
dust is based on standard JUS Z.BO.001 from 1991, which offers little information on wood dust. 

Therefore, the paper is proposing the methodology for taking samples, analyses, and qualification of 

results for determination of wood dust, which can be applied to other types of dust.  

Key words: dust, sampling and dust measurement, TWA (Timing Weighted Average) 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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1. УВОД  

У данашње време човек живи под све већим деловањем хемијских ма-
терија те је и неопходно све веће истицање важности познавања особина тих 
материја. Поред особина по којима су цењене, хемијске материје често распола-
жу и таквим карактеристикама као што су експлозивност, запаљивост или ток-
сичност, тако да контакт са оваквим материјама исто представља опасност изра-
жену у већој или мањој мери. Њихова деловања на поједине организме и органе 
од значаја су за професионалне токсикологе у животу и раду.  

Потпуна заштита од опасних материја не постоји, но, како су оне неоп-
ходне савременом човеку и како ће их он и даље користити, производити, пре-
рађивати и транспортовати, предстоји нам да опасности смањујемо, тако да не 
угрожавају животе и здравље људи, који учествују у њиховој производњи, 
транспорту и преради. У индустријској токсикологији, где је потребно ускалдити 
захтеве производње са мерама заштите, важно је познавање такозваних макси-
малних дозвољених концентрација, тј. оних концентрација честица које може 
поднети људски организам у току свакодневног осмочасовног излагања у перио-
ду од неколико година, а да се при томе не појаве никакве штетне последице по 
људско здравље. У овом раду је приказан значај и потреба модификовања метода 
за мерење концентрације прашине ризичне по људско здравље и радну околину, 
прилагођених садашњем тренутку који карактерише примена нових информа-
ционих технологија, пре свега интернета. У самом раду је је дат приказ одређи-
вања дрвене прашине са уређајем Мicrodust 880 са пратећим информацијама, ве-
заним за узорковање и анализу као и само тумачење резултата. Пошто тренутно 
важећи стандард за одређивање прашине се заснива на стандарду ЈУС З.БО.001. 
од 1991 године и који је веома сиромашан по питању информација везаних за 
дрвену прашину, у овом раду је дат предлог методологије за узорковање, анализу 
и квалификацију резултата одређивања дрвене прашине, која се може применити 
и на остале врсте прашина.  

2. ПРАШИНА 

Прашина је дисперзни систем у којем дисперзну фазу система чине 
честице чврсте материје, а дисперзиону фазу ваздух или други носиоци гаса.  

У пракси се најчешће за прашину користи назив фина прашина и пудер, а 
за честице веће од 100 микрона, груба прашина. Такође усвојен је појам дим или 
колоидна прашина за крупноћу честица од 0,01 до 1 микрона. Прашина (сл. 1) се 
користи као шири појам за оне нечистоће у ваздуху у радном простору и 
атмосфери околине. Када је потребно да се истакне квалитет дисперзије у гасу, 
користе се термини: колоидна прашина, фина прашина или пудер и груба 
прашина[1 ].  

Остале дефиниције прашине проистичу из различитих стандарада тако 
према Европском стандарду EN 61241-10 прашине су све мале чврсте честице у 
атмосфери, укључујући влаканца и пахуље, које се таложе услед властите тежине 
али које могу неко време лебдети распршене у ваздуху (укључујући прашину и 
песак према ISO 4225.)  

Према NFPA 68[2], прашине су све фино распршене честице с пречником 

од 420 µm или мањим тј. материјали који могу проћи кроз стандардно сито US: 
бр. 40 
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Иако се појмовима прашина и пудер (прашак) служи наизменично, они 
немају договерено значење. Стандард BS 2955 описује материјал пудера с вели-

чином честица мањим од 1000 µm, а материјал прашине с величином честица 

мањим од 76 µm.  
 

 
Слика 1. Облици прашине и њихова величина (у микронима) 

По Британском стандарду MDHS14/3 Прашина се углавном сматра аеро-
солом чврстих честица, механички произведених, са појединачним пречником 
честица изнад изнад 0,1 µm.  

За професионалне здравствене сврхе, прашина је класификована по вели-
чини у три категорије [3]. : 

- респираторну прашину 
- инхалаторну прашину 
- укупну прашину 
Респираторна прашина је врста прашине која је довољно мала да продире 

дубоко у плућа (алвеоле) преко носа, грла и горњих дисајних путева. Она је 
дефинисана као величина мања или једнака од 5 µm, што је око једне дванаес-
тине ширине просечне власи људске косе.  

Одређивање прашине 
При одређивању прашине у радној средини од интереса је да се зна при-

рода или хемијски састав прашине, величина и облик честица, њихова концен-
трација, као и дужина експозиције тим концентрацијама, како би се дала што 
реалнија оцена о степену ризика по здравље експонираних радника.  

За одређивање загађености радне атмосфере и одређивање чистоће вазду-
ха на радном месту и животној средини, израђене су посебне аналитичке методе. 
Радну атмосферу треба стално контролисати на концентрације токсичних гасова 
и пара да ли се налазе у дозвољеним границама MДK. Зато су потребне методе 
прикладне, довољно осетљиве, поуздане и једноставне, специфичне и да се брзо 
дају резултати ради евентуално потребних интервенција.  

Без обзира на тачност методе за добре и тачне резултате најважнији зада-
так при одређивању загађености радне атмосфере је начин правилног узимања 
узорка.  

У зависности од циља узимања узорака ваздуха, постоје три места где 
треба узети узорке ваздуха:  

1. Прво место је у непосредној близини радника у циљу испитивања 
нивоа експозиције загађивачима. Ове узорке треба узети у зони диса-
ња радника, а ако он мења положај за време рада. репрезентативне 
узорке треба узети у свим његовим положајима при раду. Ови узорци 
су најважнији у процени штетности по здравље.  

2. Друго место је у непосредној близини извора аерозагађења у циљу 

добијања информација о количини загађивача испуштених у радну 
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средину. Ови узорци су важни за планирање техничких мера за суз-
бијање аерозагађења.  

3. И на крају, неопходно је узети узорке у општој атмосфери радне про-

сторије у циљу добијања просторне дистрибуције концентрације 
аерозагађења.  

Опрема неопходна за континуиране узорке, а нарочито за аутоматску 

регистрацију је много компликованија и скупља него за тренутне узорке. Из овог 
разлога нејчешће се у пракси користе тренутни узорци. Међутим најидеалнија 

контрола у радној атмосфери се постиже овим апаратима за континуирано 

мерење прекорачења максимално дозвољених концентрација. На тај начин се све 

време прати концентрација токсичних супстанци у радној атмосфери и контро-
лишу квантитативна прекорачења, као и временско трајање прекорачења.  

Ови апарати су израђени на разним принципима и данас се углавном 

примењују апарати: 
- на принципу апсорпције UV или инфра црвеног светла 

- на бази емисионе спектроскопије 

- на бази термичке проводљивости, електричне проводљивости или 

јонизације 
- на бази волуметријске апсорпција гаса (по Orsatu, по Haldanu) 

- опште гравиметријске методе 

Баждарење и калибрацију ових скупих апарата врши сам произвођач.  

Методе за одређивање прашине 
Од свих фактора за одређивање загађености радне атмосфере и одређи-

вање чистоће ваздуха на радном месту, јасно је да је најважнији концентрација 

прашине или удео прашине у радној околини. Концентрација се односи на 
количину прашине у околини у којој је особа изложена.  

Веома је важно да знамо је како прашина доспева у радну околину, а 

посебно како доспева у непосредну околину радника за коју смо заинтересовани. 

Када је прашина присутна у ваздуху, онда треба да се зна колико прашине 
загађује ваздух који се удише. Очито се не може мерити сав ваздух и прашина, 

али се може узети репрезентативни узорак ваздуха и мерити пропорција прашине 

нађена у узорку.  
Кад се ради о прашинама користи се мерна јединица, (милиграми по 

кубном метру), или тежина прашине у милиграмима дистрибуирана у кубном 

метру ваздуха. Примера ради за време осмочасовног радног времена умерено 
тешког рада удахне се неких 10 литара ваздуха по минути, или 4800 литара за 

радни дан, што заузима простор од 4.8 кубних метара. Према томе, ако знамо 

концентрацију токсичних материја (прашине) у милиграмима по кубном метру, 

можемо израчунати колико ће тих материја (прашине) бити удахнуто током 
радног дана[4].  

Концентрација представља количину активне супстанце у некој материји, 

количину гаса или неке друге материје у радној средини. Концентрације се 
изражавају запреминским или тежинским процентима, као и бројем честица у 

јединици запремине.  

Док је лако измерити дужину трајања изложености, није лако измерити 

концентрацију супстанце. Методе за одређивање концентрације прашине могу бити: 
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- оптичке (на принципу инфрацрвеног светла,) 
- фотометријске (мерењем светлости) 

- гравиметријске (количина честица у mg/m
3
) 

- метода ласер и лидар технике 
- бројањем честица (кониметар и термопреципитатор) 

- комбиноване. 

Испитивање прашине 
Испитивање хемијских штетности врши се на радном месту и у радној 

средини где се у процесу користе, појављују или производе хемикалије и друге 

штетности дефинисане националним стандардима, као и другим прописима који-

ма су дефинисане хемијске штетности.  

Испитивањима хемијских штетности на радном месту и у радној средини 
оцењује се ваљаност и поузданост примењених мера заштите на раду и потребе 

изналажења одговарајућих решења ради спречавања штетног дејства на здравље 

радника[5].  
На радним местима на којима је у поступку испитивања утврђена 

концентрација хемијских штетности изнад дозвољених концентрација врши се 

континуално испитивање ради процене ризика и предузимања мера за смањење 

штетности и заштиту здравља запослених.  
Испитивање хемијских штетности врши се у складу са прихваћеном ме-

тодологијом испитивања хемијских штетности квалитативном и квантитативном 

анализом, прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким 
прописима и стандардима.  

Свака земља има своје нормативе о MDK шкодљивих гасова, пара и аеро-

сола у атмосфери радних просторија и радилишта. Наш стандард је JUS.Z.B0.001 
/1991 и обухвата 1168 разних токсичних материја.  

Упоређивање ваљаности радне атмосфере врши се према прописаним нор-

мама датим у стандарду. JUS Z.B0.001/91-MDK (максимално дозвољене кон-

центрације) шкодљивих гасова, пара и аеросола у атмосфери радних просторија и 
радилишта.  

3. ИНТЕРНЕТ КАО ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈА О МЕТОДАМА ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА И СМЕРНИЦЕ 

Коришћењем интернет страница (сл. 2) компаније Casella CEL и њиховог 

web. сајта http://airsamplingsolutions.com/ добијамо веома корисне информације и 

смернице о опасним материјалима и методама за њихово узорковање, мерење и 
даљу анализу.  

Отварањем прозора једноставно на левој страни одаберемо опасни мат-

еријал који желимо да узоркујемо (нпр. Целулозна респираторна прашина) или га 

откуцамо у оквиру за претрагу.  
Када добијемо тражену опасну материју биће нам представљено истак-

нутим HSE (Health and Safety Executive) тест методама и препоруком и саветима 

за правилан одабир опреме.  
Конкретно за укупну или тоталну инхалаторну целулозну прашину пре-

поручују нам методу за узорковање MDHS14/3.  

http://airsamplingsolutions.com/
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Слика 2. Приказ прозора Casella сајта за одабир опасне материје 

4. МЕТОДА MDHS14/3 

MDHS14/3 је Британска метода за узорковање и гравиметријску анализу 

респираторне и инхалаторне (укупне) прашине. Ово упутство настоји да обез-
беди метод узорковања и одређивања под стварним условима на радном месту и 

да обезбеди доследност са Европским и Интернационалним стандардима за 

мерење прашине на радном месту. MDHS14/3 описује главне методе препо-
ручене за узорковање и гравиметријско одређивање концентрација прашине.  

 

Слика 3. Приказ прозора одабране опасне материје са решењем за мерење 
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Методе узорковања препоручене у MDHS14/3 могу бити употребљене за 
поређење концентрација прашине радног места са граничним вредностима 

COSHH-a (Прописа о контроли супстанци опасних по здравље). COSHH наводе 

да се прашина било које врсте сматра опасном по здравље када је присутна у 
знатној концентрацији у ваздуху. Знатна концентрација прашине треба да буде 

концентрација од 10 mg/m
3
 (осмочасовног временски пондерисаног просека) 

тоталне инхалаторне прашине или 4 mg/m
3 

(осмочасовног временски пондериса-
ног просека) респираторне прашине, где нема знакова потребе за нижим вред-

ностима. MDHS14/3 препоручује три инхалаторна типа узорковања прашине. 

Даља препорука ове методе за инхалаторну (тоталну) прашину је: 

- коришћење Apex пумпе за узорковање,  
- проток за узорковање укупне инхалаторне прашине од 2,0 литре у 

минути,  

- тип главе за узорковање IOM (Institute of Occupational Medicine - 
Института за -професионалну медицину),  

- филтере од стаклених влакана GFA/25 

5. РЕЗУЛТАТИ ОДРЕЂИВАЊА ДРВЕНЕ ПРАШИНЕ У 

СТОЛАРСКОЈ РАДИОНИЦИ Ј.К.П. “ЛИСЈЕ“ НОВИ САД 

У следећем примеру су наведени резултати испитивања дрвене прашине 

у столарској радионици. Приликом узорковања и одређивања прашине кориш-

тене су препоруке. Користећи претходно наведене препоруке компаније Casella 
CEL и њиховог web сајта http://airsamplingsolutions.com/.  

При поступку брушења сандука у погону столарске радионице ослобађа 

се знатна количина прашине[6]. Радници су изложени константно током пуног 
радног времена ситној респирабилној прашини и избегавају да носе лична заш-

титна средства која су им обезбеђена. Да би се утврдила количина присуства 

прашине на овом радном месту извршено је мерење прашине у два наврата. 

Мерење је вршено директном методом очитавања инструментом MicroDust 880.  

Прво мерење је извршено првог дана у току 10 минута. Максимална 

концентрација је достизала и до 20,3 mg/m
3
. Просечна (средња) вредност масене 

концентрације укупне прашине износила је 9,00 mg/m
3
 што по нашем стандарду 

JUS.Z.B0.001/1991 не прелази максимално дозвољену концентрацију која за 
дрвну прашину износи 10,00 mg/m

3
.  

Друго мерење на истом радном погону поновљено следећег дана. Мерење 

је извршено директним очитавањем средње вредности масене концентрације 

укупне прашине у трајању од 30 минута и при томе је максимална концентрација 
достигла 100,00 mg/m

3
, док је средња вредност масене концентрације укупне 

прашине износила 12,00 mg/m
3 

што износи више од максимално дозвољене 

концентрације прописане према JUS.Z.B0.001/1991 од 10,00 mg/m
3
.  

Ови резултати су показали да у зависности од трајања мерења у једном 

случају добијамо вредност који се према нашем важећем стандарду налази у 

дозвољеном подручју МДК, а у другом случају када је трајање мерења 

продужено на 30 минута, средња вредност за просечну концентацију прашине је 
прекорачила дозвољену границу. Осим тога при продужетку времена узорковања 

постигнута је максимална концентрација од 100 mg/m
3 

што је значајно више од 

http://airsamplingsolutions.com/
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вредности 20 mg/m
3 

коју препоручује Британски стандард MDHS14/3 код 
краткорочне изложености (STEL) за целулозну укупну инхалаторну прашину. 

По препоруци Британског стандарда MDHS14/3 гранична краткотрајна 

изложеност (STEL), која се дефинише као 15-минутна TWA(просечна тежинска 
вредност у посматраном временском интервалу) изложеност која се не сме 

премашити током радног дана чак и када је 8-часовна TWA унутар граница. 

Изложеност при STEL не сме бити дужа од 15 минута и не сме се поновити више 
од 4 пута дневно. Требало би да прође најмање 60 минута између узастопних 

изложености при STEL.  

Дакле, из ових претходних разматрања, јасно се може уочити да вредност 

од 10,00 mg/m
3
, прописана према JUS.Z.B0.001/1991 за MDK за дрвену прашину 

остаје веома сиромашна у контексту претходних разматрања, а поготово за 

безбедност радника који су угрожени у радном процесу где је присутна поменута 

прашина.  

6. ПОРЕЂЕЊЕ СА ОСТАЛИМ СТАНДАРДИМА: 

Смернице Европске Заједнице прописују граничну вредност за инхала-

торну фракцију тврдих врста дрва од 5 mg/m
3
 (EU 99/38/EC) [7].  

Амерички стандард OSHA PEL (о дозвољеним границама изложености) 
прописује:  

-TWA 15 mg/m
3
 за тоталну дрвну прашину (тврду и меку), и  

-TWA 5 mg/m
3
 за респираторну дрвну прашину (тврду и меку).  

Британски национални институт за безбедност и здравље на раду – 

NIOSH прописује REL (препоручену границу изложености) TWA 1 mg/m
3
 

Већ поменута препорука MDHS14/3 за тврду и меку дрвну прашину 
прописује 5 mg/m

3
 TWA за осам часова  

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Већ је истакнуто да је одређивање концентрације и дужине експозиције 

респирабилнe прашинe од највећег интереса у професионалној патологији. У мето-
дама за рад, анализу радне атмосфере, треба тачно да се да цела методологија рада и 

поступак за анализу. Лично узорковање прашина уз континулну анализу резултата 

треба да буде централни део програма заштите и здравља на раду за сваку 
експлоатацију руда или при процесима обраде где се јавља прашина. Поуздана 

процена експозиције прашини једног радника у његовој радној смени може да се 

добије само ако је апарат укључен и ради све време трајања једне радне смене.  
Осим обезбеђивања усклађености са прописима, редовно праћење (мони-

торинг) такође пружа информације о: 

- постојању потенцијалне здравствене опасности  

- могућим изворима и концентрацијама прашине у ваздуху  
- обиму изложености појединих запослених отровним материјама 

Важећа мерења су потребна да би се утврдиле и контролисале уколико 

постоје евентуалне здравствене опасности од прашина. Исти план узорковања 
немора да буде погодан за сваки радни процес и изложености окружењу; дакле, 

план узорковања треба развијати за сваку одређену ситуацију. Није неопходно 

узорковање за све раднике у погону. Сумњиве и потенцијалне здравствене опас-
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ности могу бити оцењене узорковањем и највеће опасности радника - лица за 
којег се сматра да има највећи потенцијал излагања.  

Радник може бити изложен високом ризику, због подручја рада (лока-

ције) или поступака рада (задатака). Радно подручје може да има више од једног 
максималног ризика ако радне активности или операције нису једноличне или 

ако постоји неколико различитих извора изложености.  

При одабиру максималаног ризика радника важни фактори су следећи: 
- Близина извора контаминанта (загађивача) 

- Учесталост близине извора контаминанта 

- Број извора контаминанта 

- Радникове притужбе и болести 
Када приступамо самом мерењу важно је одабрати метод узорковања и 

метод мерења концентрације прашине. У овом раду је понуђен метод по пре-

пруци Британског стандарда MDHS14/3. А сам начин узорковања и одређивања 
концентрације прашине се може преузети са web сајта компаније Casella CEL 

http://airsamplingsolutions.com/.  

И на крају при тумачењу добијених разултата морамо запазити да вред-

ност од 10 mg/m
3 

коју прописује наш национални стандард под старом ознаком 
JUS.Z.B0.001/1991, сада под ознаком СРПС.З.Б0.001/2007 за прашину органског 

порекла без СиО2, типу који највише одговара дрвена прашина, уноси  

велику дилему дали наша добијена вредност која је мања од прописане 
МДК безбедана за радника који је изложен дрвеној прашини. У случају грави-

метријског одређивања ми можемо у току осмочасовног излагања имати кратко-

трајно излагање STEL веће од дозвољеног, у нашем случају по британском 
стандарду 20 mg/m

3
. Ова вредност за краткотрајно излагање неће бити регистро-

вана јер гравиметријски филтер може регистровати само укупну количину 

прашине у посматраном осмочасовном периоду. Из ових разлога поред неопход-

ности модификовања постојећег националналног стандарда, приликом одређи-
вања прашине потребно је применити и директне методе одређивања прашине.  
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РАД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  

У ВАРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ 

Маријана Чачић1, Јасна Адамов1, Раденко Кисић1, Јадранка Обровски1 

jasna@neobee.net, radenko@df.uns.ac.rs, rikica@dmi.uns.ac.rs 

РЕЗИМЕ 
Овим радом желимо да прикажемо како на практичном примеру функционише 

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду у стању проглашења епиде-

мије изазване вирусом А H1N1. 

Примена свих мера безбедности и здравља на раду за нормалан рад као и заштита 

коју је Факултет у могућности да спроведа за очување: здравља, сигурности и безбедности 

свих запослених, студената и других лица на Факултету.  

Кључне речи: здравље, организација, ванредна ситуација. 

WORK AT THE FACULTY OF SCIENCES  

IN THE EMERGENCY SITUATIONS  

ABSTRACT 
In this paper we present the practical example of work at the Faculty of Science, 

University of Novi Sad, in the period of epidemic of A H1N1 virus. 

Application of all the safety and work health measures, as well as the protection 

measures that the Faculty is conducting in order to insure health and safety of all the employees, 

students and other persons at the Faculty. 

Key words: health, work organization, emergency situation.  

1. УВОД  

Актуелна ситуација везана за пандемију грипа изазваног вирусом А H1N1 

довела је до јасно исказане потребе за низом активности и мера безбедности и 

здравља на раду на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. 
Пандемија грипа A H1N1 представља светску епидемију која је узрокована 

вирусом грипа подтипа А. Овај тип грипа никада до сада није циркулисао у људској 

популацији тако да против њега не постоји имунитет, односно све особе су осетљиве 

на ову инфекцију.  
Услед тога долази до великог броја истовремених епидемија широм 

света, са више милиона оболелих и значајним бројем умрлих лица. Познато је да 

почев од 16. века, у просеку настају по три пандемије на сваких 100 година, у 
интервалима од 10 до 50 година. 

Из искуства је познато да се у оквиру пандемија може очекивати у нај-

мање два, а можда и три таласа. Из много разлога, последице таласа током 

                                                
1 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Д. Обрадовића 3, Нови 
Сад, Србија 
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епидемије се драматично разликују од земље до земље. Школска популација је 
углавном захваћена током првог таласа, а у другом чешће обољевају старије 

особе са хроничним болестима, са високим морталитетом који је последица веће 

осетљивости старијих. 
У прошлом веку, пандемија у 1918. години је почела благо и вратила се 

унутар шест месеци са случајевима који су имали тежу клиничку слику и велики 

број смртнх исхода. Пандемија 1957. је почела са благом и вратила се у тежој 
форми, која је била значајније блажа од оне виђене 1918. године. Пандемија 

1968. је била релативно блага, са спорадичним јављањима пре првог таласа и 

остала је блага и у другом таласу, изузев у неким земљама. 

Тежина пандемије грипа је условљена бројем случајева са тешком кли-
ничком сликом и смртних исхода, као и вирулентности вируса који је узрокује.  

Пандемијски вирус грипа иницијално узрокује благе симптоме код 

здравих људи у једној земљи, али може узроковати вишу смртност у другој. 
Измена вирулентности вируса током пандемије настаје кроз интерпандемијске 

таласе ширења болести у процесу интернационалног ширења. 

Велики број оболелих људи у скоро исто време у једном региону током 

пандемије има своју социјалну и економску димензију, која има утицај на 
функционисање свих сегмената друштва. Сузбијање ширења пандемије захтева 

укључивање влада и здравствених сервиса у свим земљама света. 

Министарство здравља Републике Србије дефинисало је: „Препоруке за 
сузбијање ширења вируса новог грипа А (H1N1) у школама― 07.09.2009. године, 

али није дало смернице за одвијеање рада факултета у ванредној ситуацији 

изазваној епидемијом. Наиме, препоруке везане за рад школа се не могу једно-
ставно пресликати на одвијање наставе на факултетима. Управо из тих разлога 

Универзитет у Новом Саду је донео „Акциони план превентивних активности и 

мера у случају избијања епидемије грипа типа А (H1N1)―.  

Обавеза Природно-математичког факултета, као и свих остали факутета у 
Новом Саду била је да формира сопствени оперативни тим и сачини акциони 

план, који поред општих мера садржи и мере које су специфичне за одговарајући 

вид наставе.  

2. АКТИВНОСТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

Оперативни тим  
Природно-математички факултет (у даљем тексту ПМФ или Факултет) 

формирао је оперативни тим у следећем саставу: 
- Руководилац тима: продекан за наставу 
- Чланови тима:  

a. лица за безбедност и здравље на раду (са сваког Департмана по 
једна особа) 

b. директори Депармана (или њихови заменици) 
c. извршни директор ПМФ-а 
d. секретари Департмана 

Руководилац тима врши кординацију активности између ПМФ-а и 
Ректората. Лица за безбедност и здравље на раду прате епидемиолошку ситуацију на 
Факултету и организацију континуирану примену свих прописаних мера Мини-
старства за здравље Републике Србије и Ректората Универзитета у Новом Саду.  

http://www.minzdravlja.info/downloads/2009/Septembar/Septembar%202009%20Preporuke%20Za%20Suzbijanje%20Sirenja%20Gripa%20U%20Skolama.pdf
http://www.minzdravlja.info/downloads/2009/Septembar/Septembar%202009%20Preporuke%20Za%20Suzbijanje%20Sirenja%20Gripa%20U%20Skolama.pdf
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Директори Департмана и извршни директор обезбеђују реализацију 
предложених мера од стране руководиоца тима и лица за безбедност и здравље 

на раду. 

Секретари Депармана воде евиденцију о изостанку запослених и студе-
ната, те свакодневно обавештавају лица за безбедност и здравље на раду о броју 

оболелих, врше кординацију службе за одржавање хигијене. 

Током првог таласа епидемије извештавање Ректората је било свакоднев-
но. Након првог таласа, извештавање се врши једном недељно. Извештај који се 

прослеђује Ректорату и Заводу за здравствену заштиту студената има следећи 

садржај: 

- име и презиме  
- факултет, департман, година студија 

- датум започињања одсуства 

- датум завршетка одсуства 
- напомена (кућно лечење, болница...) 

Акциони план подразумева примену општих мера, као што су обавешта-

вање и заштита здравља свих чланова академске заједнице: студената, настав-

ника, научних радника, сарадника и ненаставног особља. 

Обавештавање  

Обавештавање је био први корак спровођења акционог плана, у оквиру 

којег је креиран плакат који је штампан и постављен на видним местима свих 
Департманима. Садржај плаката је на јасан начин приказао све битне инфор-

мације у вези са грипом изазваним вирусом A H1N1.  

 

Слика 1: Плакат 
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Сви запослени су путем електронске поште добили упутство из којег су 
могли да се информишу о: 

- Симптомима грипа типа А Х1Н1 

- Формама болести 
e. Средње тешка форма болести  

f. Тежа клиничка слика која се лече у болничким условима 

- Општим саветима 
g. За особе које су здраве 

h. Поступак са оболелима од грипа изазваног пандемијским вирусом 

грипа у случају кућне изолације 

- Списаку установа и телефона дежурних епидемиолога 
- Употреби заштитне маске 

- Вакцинацији 

У делу о формама болести предочене су информације које су битне за 
уочавање тежине болести: 

- Благу форму болести карактерише гребање у гуши, сув надражајни 

кашаљ, цурење из носа, кијавица, лако до умерено повишена темпе-

ратура, малаксалост, што је тешко разликује од других акутних рес-
пираторних инфекција. 

- Средње тешку форму болести карактеришу следећи симптоми и 

знаци: темпертура преко 38 
о
С, сув надражајни кашаљ, гушобоља, 

малаксалост, главобоља, кијавица, болови у мишићима и зглобовима, 

дијареја итд. 
- Оболели који имају тежу клиничку слику лече се у болничким ус-

ловима  
Лекар из примарне здравствене заштите шаље пацијента на секундарни 

ниво здравствне заштите (у болнице) уколико је присутно било које од наведених 
стања: 

- Респираторна угроженост  
i. отежано дисање – не може да изговори реченицу без застајкивања 
j. употребљава помоћну респираторну мускулатуру  

i. одрасли - увлачење кључњачких јама 
ii. деца – увлачење међуребарних простора 

k. осећај недостатка ваздуха 
- Убрзано дисање мерено током пола минута  

l. одрасли > 30/мин.  
m. деца старија од 1 год. > 40/мин. 
n. деца млађа од 1 год. > 50/мин.  

- Знаци тешке дехидратације или шока:  
o. одрасли – систолни притисак < 90 ммХг, дијастолни < 60 ммХг,  
p. деца – снижен еластицитет оже, упале очи, увучена фонтанела 

- Измењено стање свести:  
q. конфузност и дубље измене свести 
r. узнемиреност 
s. грчеви са поремећајем свести  

- Брза прогресија болести  
- Поремећаји рада срца  
- Одржавање симптома и поред примљене терапије  
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Такође је објашњен поступак са оболелима од грипа изазваног панде-
мијским вирусом грипа у случају кућне изолације. 

Оболеле особе са благом симптоматологијом треба да остану на кућном 
лечењу и у изолацији, уз спровођење хигијене дисајних путева и хигијене руку и 
максимално ограничавање свих кућних и других контаката. 

Прекријти марамицом или другим пригодним материјалом уста и нос 
када се кија или кашље и након употребе исту одмах бацити или операти. Очи-
стити руке одмах након контакта са респираторним излучевинама! 

Пожељно је одредити једну особу, најбоље члана породице, да негује 
оболелу особу код куће, како би се могућност даљег ширења новог вируса грипа 
свела на најмању меру. 

Оболеле особе и особе које негују оболеле треба да носе и да одлажу 
заштитне маске током периода када је болесник заразан за околину. Уколико 
маске нису доступне у довољној количини, важније је да заштитну маску носи 
оболела особа. Заштитну маску треба носити само у случају блиског контакта са 
особом која пружа негу. Заштитне маске треба безбедно одложити, бацити уко-
лико се овлаже. 

Особе које негују оболеле од грипа изазваног новим вирусом инфлуенце 
треба да перу руке након сваког контакта са њима. 

Симптоматска терапија подразумева мировање, надокнаду течности, упо-
требу антипиретика (лекова за снижење повишене телесне температуре), а употреба 
антивирусних лекова и антибиотика спроводи се само по препоруци лекара. Хоспи-
тализација се препоручује само у случају наглог погоршања клиничке слике. 

Седам (7) дана након појаве симптома оболеле особе нису више заразне 
за своју околину. 

Држати удаљеност од најмање једног метра од особа које су здраве. 
Сви чланови домаћинства морају да спроводе хигијену дисајних путева и 

хигијену руку. 

Редовно проветравати просторије. 
Редовно чистити просторије водом и средствима за чишћење или де-

зинфекцију. 

У оквиру упутства дате су правила за коришћење заштитне маске. 
Светска Здравствена Организација (СЗО) препоручује употребу заштитних 

маски код учесталих и блиских контаката са оболелим особама. По препоруци СЗО 

треба дозволити ношење заштитиних маски на јавним местима, иако ова мера нема 

готово никаквог утицаја на превенцију грипа изазваног новим сојем вируса.  
У здравственим установама употреба маски уз додатне мере (обука о 

правилној употреби, редовно снабдевање и правилно одлагање и уништавање 

употребљених маски) може редуковати трансмисију грипа. У широј друштвеној 
заједници ношење маски на отвореном простору нема такав значај, за разлику од 

затворених простора приликом блиског контакта са особом која има симптоме 

сличне грипу (нпр. током неговања оболелог члана породице). 
Ако се носи маска, најважније су правилна употреба и одлагање маске да 

би ова мера била потенцијално корисна и да би се избегло било какво повећање 
ризика од трансмисије удружене са неправилном употребом маски. Правилна 
употреба маски подразумева следеће: 

- Ставити маску пажљиво тако да прекрије уста и нос и везати је 
сигурно тако да се минимизује сваки простор између лица и маске; 
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- Избегавајте додиривање маске коју користите, кад год додирнете 
употребљену маску (нпр. приликом скидања или прања маске) опери-

те руке сапуном и водом или их обришите влажним марамицама на 

бази алкохола; 
- Замените маску са новом чистом, сувом маском чим коришћена ма-

ска постане влажна; 

- Не употребљавајте већ коришћену маску за једнократну употребу, 
уништите једнократне маске након сваке употребе и баците их одмах 

након скидања. 

Заштитна дезинфекциона средства  

Заштита запослених и студената захтевала је примену општих мера пре-
венције у спречавању и сузбијању ширења грипа. Извршена је благовремена набав-

ка, складиштење и стварање залиха средстава потребних за превенцију инфекције, 

нпр. течни сапуни, детерџенти, папирни убруси, заштитне маске...Такође је набав-
љена довољна количина средстава за дежинфекцију простора, радних површина, 

подова, квака, рукохвата.. У свим санитарним чворовима су постављене пумпице са 

течношћу за дезинфекцију руку, а у ходницима свих Департмана поставлјени су 

апликатори дезинфицијенса, који омогућава активацију и дозирање без контакта. 
Представља највиши ниво заштите руку. Међусобни пренос микроорганизама 

(бактерија, вируса, гљивица) је потпуно искључен (контаминација и инфекција). 

Идеалан је за очување високог степена хигијене.  

 

Слика 2: Апликатор дезинфицијенса 

Апликатор дезинфицијенса функционише тако што сензор реагује када се 

принесу руке. Дозирање средства IN-SKIN ANTISEPTIC
®
 се врши аутоматски. 

Средство треба равномерно утрљати по рукама. 

3. ЗАКЉУЧАК  

На основу упутстава и препорука од стрaне Министарства здравља Ре-

публике Србије, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут― 
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Београд, Института за јавно здравље Војводине, Покрајинског секретаријата за 
здравство и Ректората Универзитета у Новом Саду, Природно-математички фа-

култет је сачинио акциони план и предузео низ превентивних мера и активност у 

циљу спречавања ширења епидемије изазване вирусом грипа типа А Х1Н1. 
У првом таласу епидемије на Природно-математичком факултету у Но-

вом Саду није дошло до обољевања ширих размера, што указује на то да је на 

адекватан и ефикасан начин извршена примена свих превентивних мера. До 
средине децембра евидентирана су два независна случаја обољења код студената 

који су успешно излечени. 

Континуираним праћењем упутстава, адекватним информисањем и ква-

литетном заштитом смањена је могућност ширења епидемије без прекидања на-
ставног процеса.  
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УЗРОКОВАНОГ ОПАСНИМ И ШТЕТНИМ МАТЕРИЈАМА 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ЗА 

КОНТРОЛУ ХЕМИЈСКОГ РИЗИКА И ЊИХОВА 

ПРИОРИЗАЦИЈА 

Саша Спаић1 
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РЕЗИМЕ 

У раду су обрађени општи принципи превенције хемијског ризика, односно, специ-

фичне превентивне и заштитне мере за контролу хемијског ризика, сагласно Директиви 

Савета 98/24/EC од 7. априла 1998. године о заштити здравља и безбедности радника од ризи-

ка везаних за хемијске агенсе на раду. 

Кључне речи: опасне и штетне материје, хемијски ризик, општи принципи превен-

ције, специфичне превентивне и заштитне мере. 

GENERAL PRINCIPLES FOR PREVENTING RISKS RELATED TO 

HAZARDOUS CHEMICAL AGENTS SPECIFIC PREVENTION AND 

PROTECTION MEASURES FOR CONTROLLING CHEMICAL RISKS 

AND THEIR PRIORITISATION 

ABSTRACT 
The paper presents general principles for preventing risks related to hazardous 

chemical agents (HCAs) and also specific prevention and protection measures for controlling 

chemical risks after Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health 

and safety of workers from the risks related to chemical agents at work. 

Key words: hazardous chemical agents, chemical risks, general principles for preventing 

risks, specific prevention and protection measures. 

1. УВОД  

Да би осигурала да ризик по здравље запослених буде у потпуности 
контролисан Директива Савета 98/24/EC од 7. априла 1998. године о заштити 
здравља и безбедности радника од ризика везаних за хемијске агенсе на раду [1], 
изражава обавезу послодавца да утврди да ли су опасне и штетне материје 
(хазардни хемијски агенси) присутне у радној средини, да их елиминише и да, у 
случају да елиминација није могућа, процени ризик које оне могу проузроковати. 

Основна сврха процене ризика је његова елиминација. Општи принципи 

превенције за елиминацију или свођење ризика на најмању могућу меру, уста-

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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новљени чланом 5 Директиве 98/24/EC, морају бити примењени увек када се 
ради са опасним и штетним материјама. 

Уколико се примена општих принципа (начела) превенције покаже недо-
вољном за смањење ризика од опасних и штетних материја, послодавац мора да 
примени специфичне (посебне) превентивне и заштитне мере базиране на члану 
6 Директиве 98/24/EC. У неким случајевима примена ових мера ће омогућити 
елиминацију ризика, а у другим само његово смањење, или ће се пак фокусирати 
на заштиту радника. 

Детаљна разрада општих и посебних превентивних мера као и мера 
заштите дата је, на основу члана 12 (2) Директиве 98/24/EC, у техничком водичу-
Практичним необавезујућим смерницама за заштиту здравља и безбедности 
запослених на раду од ризика везаних за хемијске агенсе [2], у издању Европске 
комисије. 

Кратко речено, при спровођењу мера за омогућавање безбедности и 
здравља при раду са хемијским супстанцама треба поштовати одређени приори-
тет. Најпре треба покушати да се опасност отклони. Ако то није могуће, опасно-
ст треба изоловати. Ако ни то није могуће, опасност треба смањити на најнижи 
могући степен [3]. 

5. ОПШТИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РИЗИКА 
УЗРОКОВАНОГ ОПАСНИМ И ШТЕТНИМ МАТЕРИЈАМА  

Општи принципи превенције, познати и под именом организационе без-
бедносне мере, примењују се увек при раду са хемијским материјама (хемијски 
елемент или једињење, само или у смеши) [4], без обзира на ниво процењеног 
ризика. 

Планирање и организација система рада на радном месту  
Интегрисање превенције у делатности предузећа подразумева да се она 

узима у обзир од самог почетка осмишљавања, од пројектне фазе производних 
процеса: бојење потапањем или распршивањем, коришћење хемијског процеса 
који захтева низак или висок притисак, употреба једне или друге врсте 
одмашћивача, нпр., мора се спроводити водећи рачуна не само о технолошким и 
економским аспектима, него у исто време и о ризицима који они представљају за 
здравље радника за сваку појединачну опцију. 

Обезбеђење одговарајуће опреме за рад са хемијским  
материјама, као и увођење поступака одржавања који  
осигуравају безбедност и здравње запосленог  
Приликом планирања инвестиција и осавремењавања радне опреме глав-

ни оријентир мора бити већа безбедност радника, сагласно познавању каракте-
ристика хемијске материје која се користи или производи (нпр., опрема наме-
њена за експлозивне атмосфере, треба да користи контролне системе и актуаторе 
који су потпуно пнеуматски или хидраулични, а ако су електрични, морају бити 
сигурни од експлозије). 

Опрема и уградња опреме од чије погодности и правилног стања зависи и 
безбедност процеса мора бити подложна строгом распореду сервисирања и 
одржавања, о чему се мора водити евиденција. 

Смањење на минимум броја запослених који су изложени  
или могу да буду изложени опасним хемијским материјама  
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Када се ризик не може елиминисати постоји вероватноћа да ће доћи до 
штете (последица). Један очигледан начин смањења последица је да број радника 
изложених ризику буде што је могуће мањи. Ова мера, која не умањује индиви-
дуални ризик, умањује свеукупни ризик у раду са опасним и штетним матери-
јама. 

Практично, ово се постиже тако да задатке обавља минималан број по-
требних особа путем просторне (одвојене радне зоне) или временске (рад у но-
ћној смени или викендом) изолације. 

Смањење трајања и интензитета изложености на минимум  
Изложеност је величина која представља производ трајања и интензитета 

изложености. Смањењем једне или обе варијабле смањује се изложеност.  
Рад треба организовати тако да време изложености буде минимално. 
Прикладна вентилација смањује концентрацију загађивача у ваздуху. 

Интензитет изложености често зависи од радне температуре или притиска у 
неком процесу, као и од пажљивости извођења појединих мануелних операција.  

Примена одговарајућих хигијенских мера  
Применом ових мера спречава се или смањује непотребно секундарно 

уношење штетних хемијских материја у организам непажњом (гутање) или 
продуженим контактом (удисање, апсорпција кроз кожу). 

Добра пракса личне хигијене успоставља се следећим поступцима: 
- забрана конзумирања хране, пића и дувана на местима где се користе 

штетне хемијске материје; 
- употреба радних одела и њихово редовно чишћење од стране спе-

цијализоване установе, или службе у датом предузећу; 
- доступност и употреба објеката за личну хигијену пре оброка и на 

крају радног дана; 
- употреба благих детерџената/производа за негу коже; 
- посебна пажња за труднице и дојиље. 
Препоручује се да се примена хигијенских мера прошири и на просторије 

и на инсталације, обезбеђујући да операције чишћења не чине чине додатни 
ризик за раднике: 

- уклањање прашине са подова и других површина (обично усисавањем); 
- уклањање просутих течности (средствима за апсорпцију или агенсима за 

неутрализацију) и материјала натопљених њима. 

Смањење количине хемијских материја присутних на радном месту 
на минимум потребних за ту врсту активности 
Интензитет и последице експлозије и пожара често зависе од количине 

хемикалија присутних на радном месту. Слично, ризик од удисања или контакта 
са штетним хемијским материјама расте са њиховом количином. 

Употреба критеријума малог капацитета на радном месту, а складиштење 
контејнера великог капацитета у посебним зонама, правило је чијом применом се 
у пракси оживљава овај принцип превенције. 

У вези са овом ставком, не треба занемарити ни ризик који потиче од 
складиштења и преноса хемикалија. 

Утврђивање одговарајућих радних поступака укључујући и упутства 
за безбедно руковање, складиштење и транспорт опасних хемијских 
материја и отпада који садржи такве материје у оквиру радног места  
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Потребно је имати детаљне писане смернице за извршавање задатака, 
које описују процес корак по корак и испуњавају безбедносне захтеве. 

Једнако вредан писаним смерницама је адекватан надзор правилне при-
мене тих писаних смерница. 

6. СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ  
ЗА КОНТРОЛУ ХЕМИЈСКОГ РИЗИКА  

Специфичне (посебне) превентивне мере познате су још под именом 
техничке безбедносне мере. Ове мере се односе на: конкретан хемијски агенс, 
процес, радно место или метод рада. 

Замена хемијског агенса (тотална или делимична)  
У складу са чланом 6 (2) Директиве 98/24/EC, замена опасног хемијског 

агенса је преферирана специфична мера за елиминисање или смањење хемијског ри-
зика. Међутим, замена узрокује два проблема због којих је њена примена често 
веома тешка: 

- није лако наћи технички примењиву замену за хемијски агенс; 
- технички примењива замена исто тако може бити опасна у извесној 

мери, и то се мора узети у обзир. 
Решење првог проблема зависи од техничких карактеристика самог 

процеса. У случају да постоји технички примењива замена, ранг њене опасности 
и штетности (хазардности) мора бити нижи од ранга хазардности старог хемиј-
ског агенса који је био у употреби. 

Употреба интринзички (сопствено својствене) безбедне опреме  
Куповати опрему која је дизајнирана и конструисана у складу са крите-

ријумима интринзичке безбедности, јер је произвођач планирао да ће се та оп-
рема користити за прераду или пренос производа одређених физичко-хемијских 
квалитета (корозивност, запаљивост) или да се користи под радним условима ко-
ји су посебно агресивни (нпр., употреба у веома корозивном или влажном окру-
жењу) или опасни (нпр., потенцијално запаљива или експлозивна атмосфера). 
Ознака „CE― на таквој опреми гарантује такве перформансе. 

Сличне критеријуме треба следити и када резултати процене ризика 
открију да је потребно адаптирати већ уграђену опрему која је у употреби. 

Аутоматизација  
Аутоматизација је замена људских оператора у радном процесу са ме-

ханичким или електронским уређајима. 
Употреба роботизованог система у радњама бојења распршивачима (spray 

paint), чиме се замењују фарбари, елиминише изложеност људи у радном окружењу 
које је обично високо контаминирано, и органским растварачима боја и металним 
оксидима који формирају пигменте. 

Промена облика или физичког стања  
Када се користе прашкасте материје, њихова тенденција да пређу у окру-

жење (одатле и ризик повезан са њиховим коришћењем) може се мерљиво 
смањити модификовањем њиховог физичког облика и њиховим коришћењем у 
облику гранула, куглица или других сличних компактнијих облика. 

Затворен процес или спречавање ширења  
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Затворити цео процес или неке његове нарочито контаминирајуће радне 
операције (дозирање цитостатика у болници или бојење возила на производној 

траци) је добро решење када су у питању хемијски агенси рангирани као високо 

опасни, односно, као просечно опасни. 

Локално екстраховање (усисавање, вентилација) -  

систем за извлачење ваздуха 

Локална вентилација (екстраховање) је стварање промаје усисавањем 
ваздуха, чиме се омогућава прикупљање загађивача у непосредној близини из-

вора њиховог настанка. 

Најупечатљивији пример локалне вентилације је употреба лабораториј-

ских дигестора (капела). Иако се при лабораторијском раду, а нарочито при оном 
који спада у научно истраживање, често користе неуобичајене хемикалије високе 

опасности и добијају нова једињења непознатих особина, добро пројектован и 

исправан дигестор у комбинацији са пажљивим радом оператора и његовим 
широким образовањем и искуством, чини овај рад високо безбедним, често са 

занемарљивим ризиком. 

Компоненте система локалне вентилације су кућишта, цеви, пречистачи и 

вентилатори. Уређај мора пројектовати и уградити стручњак. Просторија мора 
имати вештачки довод ваздуха, један број улазних отвора за спољашњи ваздух, 

чиме се обезбеђује проток спољашњег ваздуха који је једнак или већи од онога 

којег је одстранио систем за локално извлачење ваздуха. 

Безбедно складиштење опасних хемијских агенаса  

План за складиштење мора омогућити да се брзо и тачно уочи природа 

ускладиштеног хемијског агенса, његова количина и локација у самом складиш-
ту, да би се у случају инцидента (цурење, изливање, пожар) одмах могла предузе-

ти ефективна акција. Тај план се мора непрестано ажурирати вођењем евиденције 

о залихама које улазе у складиште и излање из њега. 

У смислу превенције главно је одржавати залихе на најнижем могућем 
нивоу и придржавати се следећих мера: 

- локација складишта је удаљена од радне и других опасних зона у 

предузећу; 

- избегавати комбиновање складиштења некомпатибилних или високо 
реактивних хемијских агенаса; 

- лимитирање максималне количине хемикалија у складишту и макси-

малне висине складиштења истих; 

- прикладни контејнери за хемијске агенсе (физичка отпорност, ауто-

матско затварање, хемијска отпорност); 

- средства која гарантују прикупљање, задржавање и, кад је то нужно, 

пребацивање у резервне контејнере у случају цурења или изливања 

складиштених хемијских агенаса; слично вреди и за отпадне воде од 

гашења пожара; 

- лак приступ, означене саобраћајнице и зоне складиштења; 

- контрола приступа возила и особа са спољње стране објекта; 

- означени и проходни путеви за евакуацију и излази у случају опас-

ности; 
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- гарантована идентификација производа (услови у погледу етикетира-
ња и евентуалног поновљеног етикетирања); 

- прецизна упутства за рад за радне операције у складишту и све пра-

теће операције (отварање и затварање контејнера, повезивање и укла-
њање цеви за пуњење контејнера, узорковање и сл.); 

- писане процедуре о поступцима који се предузимају у случају инци-

дената (цурење, изливање, емисија и сл.). 

Издвајање „прљавих“ одељења  
У операцијама чишћења метала, тестерисања, брушења или бушења, пла-

стике, метала или дрвета, ослобађају се честице које су саме по себи проблем, а 

додатни проблем представља њихово мешање са уљима за подмазивање, пастом 

за чишћење, смолама и сл. 
Практично је изоловати или делимично раздвојити овај тип операција од 

остатка производне области. Распршивање контаминираног ваздуха и прљав-

штине по другим деловима се тако спречава, а вентилација и ресурси за чишћење 
се концентришу на мање просторе, чиме се повећава њихова ефикасност и 

смањују трошкови предузетих мера. 

Општа вентилација убацивањем свежег ваздуха  
Састоји се од обнављања ваздуха у просторијама довођењем одговарајуће 

количине чистог спољашњег ваздуха и избацивањем сличне количине контами-
нираног ваздуха 

Ваздух може улазити природним путем (врата, прозори) или вештачким 

путем (вентилатори). 
Користи се када се опасне хемијске супстанце на извору ослобађања не 

обухватају у потпуности локалном вентилацијом па се гасови, паре или аеросоли 

ослобађају у простор. 
Општа вентилација се ретко може користити за снижавање концентрације 

аеросола, а често представља успешан начин за снижавање концентрације гасова и 

пара у радном окружењу, омогућавајући контролу ризика од пожара и експлозија 

или контролу мириса и иритирајућих супстанци испод препоручене границе угод-
ности. 

Спречавање пожара  

Пожар, који је обично и покретач експлозије, може се спречити ако се 
онемогући истовремено присуство горива (запаљива супстанца: гас, испарење, 

магла или прашина), комбуранта (кисеоник или неко друго оксидационо сред-

ство) и извора паљења (отворен пламен, усијана површина, варница). 

Безбедно руковање опасним хемијским агенсима  
- Приликом преноса производа у чврстом стању, избегавати стварање 

прашине и неконтролисан улаз ваздуха у контејнере; 
- пожељно је да опрема буде фиксирана и ригидна (фиксирани цево-

води), а не мобилна (контејнери, покретни цевоводи); 

- цевоводи отпорни на механичку (експлозија) и хемијску (корозија) 

агресију; цевоводи под притиском или вероватноћом задржавања 
створеног притиска, снабдевени сигурносним вентилима са излазом 

на безбедно место; 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

493 

- пренос обављати коришћењем усисних пумпи, избегавати гравита-
циони трансфер; 

- при истовару запаљивих производа све металне елементе еквипотен-
цијално конектовати или уземљити. 

- све везе и спојеви на цевоводима морају бити заптивене, отпорне на 
производ и у добром стању; не користити опрему или уређаје који су 
дефектни или цуре; поседовати опрему за детекцију цурења и изли-
вања; 

- кадице за прикупљање течности ставити испод места могућег излива-
ња; производе отицања, изливања и третирања складиштити у 
посебним зонама, у прописно обележеним и сертификованим контеј-
нерима, који су физички издвојени и класификовани према компати-
билности и реактивности; 

- безбедносни туш и уређај за очну купку морају се поставити у бли-
зини зоне преношења; 

- сву опрему за интерни пренос одржавати у чистом и добром стању и 
прописно обележити; периодична инспекција свих елемената пре-

носа; 

- вођење евиденције о сваком инциденту. 

Очне купке и тушеви  

Безбедносни тушеви се користе у хитним случајевима када је потребно 

испирање због ризика од хемијских опекотина или када одећу захвати ватра. Туш 
мора имати такав млаз да одмах и потпуно намочи целу особу. Вода мора бити 

питка и не превише хладна (20-35°C), да би се особа туширала не устежући се, 

ефикасно уклањајући ватру или хемијски агенс са себе. 

Апарати за испирање очију служе за брзу и ефикасну деконтаминацију 
очију. Састоје се од два распршивача или млазнице у размаку од 10-20 cm, који 

дају млаз ниског притиска (да не буде агресиван), питке, и, по могућности, млаке 

воде. 

Противпожарна заштита  

Овде се разматрају допунске мере, којима се допуњавају мере обрађене у 

поглављу 3.10. 

Пасивне мере заштите: 
- структурна заштита носећих зидова; 

- секторизација на основу раздвајања или преграђивањем са пожарним 

преградама и зидовима. 
Противпожарне мере у ужем смислу: 

- делотворан систем детекције и алармирања; 

- ватрогасна опрема фиксна и преносива (водити рачуна да агенс за 
гашење буде компатибилан са горивом); 

- добри и безбедни путеви за евакуацију; 

- гарантовано уклањање дима узрокованог пожаром кроз испусне 

отворе или другим средствима екстраховања. 

Превенција и заштита од експлозија  

Превенцију и заштиту од експлозија детаљније обрађују Директива 

1999/92/EC [5], и Директива 94/9/EC [6]. 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

494 

7. ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА  

Ако ризик за безбедност и здравље радника услед излагања опасним и 
штетним хемијским супстанцама није могуће смањити организационим и 
техничким мерама, треба применити трећу и последњу врсту мера по редоследу 
приоритета – индивидуалне безбедносне мере. То значи да радницима треба 
обезбедити прикладну личну заштитну опрему (респираторну, за очи, за кожу). 

Послодавац је дужан да радницима обезбеди личну заштитну опрему 
како би радници могли да заштите тело или делове тела, ако се опасност не може 
отклонити другим мерама. 

Радници често избегавају да носе личну заштитну опрему, јер им она 
смета и представља додатно оптерећење. Зато личну заштитну опрему треба 
користити што мање и само онда када се ризик не може смањити другим мерама. 

8. ЗАКЉУЧАК  

Што се тиче опасних и штетних дејстава хемијских материја, ништа 
суштински ново није се појавило у савремено доба чега није било и раније кроз 
историју човечанства. Ипак, кроз историју је стално растао број хемијских суп-
станци у општој употреби, као и количина истих, не остављајући нам довољно 
времена да се, у извесној мери, адаптирамо на њихово присуство.  

Посматрајући „стари правилник― - Правилник о техничким и здравстве-
но-техничким заштитним мерама на радовима при хемијско-технолошким проце-
сима („Службени лист ФНРЈ―, бр. 55/50) [7], кроз призму претходне изјаве може 
се рећи да је у њему, суштински говорећи, све тачно, али претрпано, несисте-
матично и архаичним језиком изложено. Последица тога је да је он тешко чит-
љив, а самим тим и примењив чак и солидном познаваоцу безбедности и здравља 
на раду у области хемијског ризика, а камоли просечном читаоцу. Ово је био 
озбиљан хендикеп знајући да је до сада литература из ове области на српском 
језику била веома оскудна. 

Овај рад је замишљен као систематичан преглед мера за смањење 
хемијског ризика, по опадајућем приоритету, заснован на исцрпном коришћењу 
Директиве 98/24/EC, практичних смерница [2], и „новог правилника― – Правил-
ник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским ма-
теријама („Службени гласник РС―, бр. 106/09) [4], који је растерећен од сувиш-
них чињеница, читљив и пружа могућност даљег развоја прописа у овој области. 

9. ЛИТЕРАТУРА  

1. ***: Директива Савета 98/24/EC од 7. априла 1998. године о за-
штити здравља и безбедности радника од ризика везаних за хемиј-
ске агенсе на раду.  

2. ***: Практичне необавезујуће смернице за заштиту здравља и 
безбедности запослених на раду од ризика везаних за хемијске 
агенсе, ISBN 92-894-9651-7, Канцеларија за званичне публикације о 
Европским заједницама, Луксембург, 2006. 

3. ***: Практичне смернице за рад са опасним хемијским супстанцама 
(„Службени лист Републике Словеније―, бр. 50/2003), српски превод. 
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4. ***: Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 
при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС―, бр. 
106/09). 

5. ***: Директива 1999/92/EC Европског Парламента и Савета од 
16. децембра 1999. године о минималним захтевима за побољшање 
заштите, безбедности и здравља радника који су изложени 
потенцијално експлозивним атмосферама.  

6. ***: Директива 94/9/EC Европског Парламента и Савета од 23. мар-
та 1994. године о усклађивању прописа држава чланица везаних за 

опрему и заштитне ситеме намењене за коришћење у потенцијално 

експлозивним атмосферама.  
7. ***: Правилник о техничким и здравствено-техничким заштитним 

мерама на радовима при хемијско-технолошким процесима („Служ-

бени лист ФНРЈ―, бр. 55/50). 



Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2010. 

 

496 

РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ И ОДРЖИВОГ СИСТЕМА 

РЕЦИКЛАЖЕ У МОДЕРНОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Александра Боричић1, Аница Милошевић2 

aleksandra.boricic@vtsnis.edu.rs, anica.milosevic@vtsnis.edu.rs 

РЕЗИМЕ 
Спречавање настанка отпада је један од најефикаснијих начина заштите животне 

средине. Добро управљање отпадом увек се заснивало на редукцији количине отпада при-

меном одређених техника минимизације његовог настанка. У том смислу у раду је разматран 

проблем развоја интегрисаног одрживог система рециклаже у модерној индустрији, као један 

од могућих приступа решавању овог, за савремени свет веома значајног питања. У савре-

меним предузећима, минимизација могућности настајања оптадних материјала, треба да се 

остварује применом савремених технолошких решења, оптималним вођењем процеса и 

високом обученошћу запослених. 
Како је први важан корак у управљању отпадом, његово разврставање и категориза-

ција, то је у раду најпре дат приказ приступа овом полазном елементу, са разрадом неоп-

ходних активности у оквиру развоја интегрисаног и одрживог система рециклаже, као што су 

– одвајање отпадног материјала по физичким и хемијским особинама, одговарајуће означава-

ње, одлагање на посебно одређене локације, кретање отпада од организационе јединице у ко-

јој је настао, до његове предаје одговарајућим службама, разврставање опасног отпада од се-

кундарних сировина, специфична обука из ове области, а све у циљу да се генерише најмања 

могућа количина отпада. 

У раду је посебна пажња посвећена могућим изворима емисије загађујућих матери-

јала из производних процеса, у ваздух – како би се стекли услови за управљање операцијама, 

на начин који отклања њихов штетан утицај на људе и животну средину, управљању, 

праћењу и контроли испуштања отпадних вода, као и неопходности да се при изградањи 
савремених индустријских постројења, дефинише и развије опсежан документ, за рационално 

управљање енергетским и природним ресурсима. 

Кључне речи: oдрживи развој, рециклажа, отпад. 

THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED AND SUSTAINABLE 

RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN INDUSTRY 

ABSTRACT 

These instructions give the guidelines for preparing papers for conference „Safety 

Engineering― 2010. Use this document as a template if you are using Microsoft Word 6.0 or 

later. struction set. The first part of these instructions is written as a mini-paper on structuring 
your paper, while the second gives detailed formatting instructions. The electronic file of your 

paper will be formatted further before being published in the Proceedings. 

The avoidance of waste generation is one of the most effective ways of environmental 

protection. Good waste management has always been based on the reduction of waste by 

implementing certain techniques for minimization of the waste generation. In this sense, the 

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Нишу, Александра Медведева 20, Ниш, Србија 
2 Висока Техничка Школа струковних студија у Нишу, Александра Медведева 20, Ниш, Србија 
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paper deals with the problem of the development of the integrated and sustainable recycling 
system in the modern industry as one of the possible approaches to this extremely important 

question in the contemporary world. The minimization of the generation of waste materials in 

the modern companies should be achieved by employment of up-to-date technological 

solutions, optimal process management and well-trained employees. 

Since the classification and categorization of waste represent the first step in the waste 

management, the paper firstly describes the necessary approach to this initial element, and then 

gives the detailed description of the crucial activities in the development of the integrated and 

sustainable recycling system, like the classification of the waste materials according to the 

physical and chemical characteristics, the suitable marking of waste, the disposal of waste on 

the specially designated locations, the transport of waste from the organizational unit in which it 

was generated to the appropriate services, the classification of the hazardous waste from the 
secondary materials, specific training in this field and all of these in order to generate as little 

waste as possible. 

In the paper a great attention has been given to the possible sources of the emission of 

the air pollutants generated in the production processes in order to improve conditions for the 

operations management in a way that would remove their negative impact on the people and 

environment. The paper also deals in detail with the management, monitoring and control of the 

wastewater disposal and the necessity to define and develop a comprehensive document for the 

rational management of the energy and natural resources in the process of the construction of 

contemporary industrial facilities. 

Keywords: sustainable development, recycling, waste.  

1. УВОД  

Добро управљање отпадом увек се заснивало на редукцији количине 

отпада применом одређених техника минимизације његовог настанка. Због тога 

треба размотрити проблем развоја интегрисаног одрживог система рециклаже у 
модерној индустрији, као један од могућих приступа решавању овог, за савреме-

ни свет веома значајног питања. У савременим предузећима, минимизација мо-

гућности настајања оптадних материјала, треба да се остварује применом са-

времених технолошких решења, оптималним вођењем процеса и високом обу-
ченошћу запослених. 

Интегрисано управљање отпадом се може дефинисати као избор и 

примена погодних техника, технологија и програма упављања да би се постигли 
одређени циљеви управљања отпадом.  

Рециклажа је постала веома значајна у модерним друштвима која теже 

одрживости животне средине. Покушавајући да сачувамо, поново употребимо и 
рециклирамо изгубљено, проналазимо нови живот у свему, од боца и кутија до 

одеће, возила и зграда. 

Последњих година, посвећује се посебна пажња индустријским објекати-

ма широм Европе у модернизацији и адаптацији погона, у којима се производе 
различите категорије отпада. Корист коју заједница може да има од пренамене и 

коришћења индустријског отпада, поред уштеде енергије и осталих позитивних 

социо - културних ефектата рециклаже вредних ресурса наслеђа, јесте и његов 
допринос остваривању одрживог развоја локалне заједнице. 

По новом Закону о амбалажи и амбалажном отпаду и управљању отпадом 

предвиђена су таква решења да се сада ствара један добро организовани систем 
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који би укључио одговорност свакога од учесника у том процесу, од увоза 
амбалаже до његовог одношења на депоније или потенцијалне рециклаже. 

Предвиђа се да амбалажа и амбалажни отпад буду много пута рецикловани и за-

то постоји велика пореба да се створе такви економски инструменти који ће под-
разумевати да индустрија инвестира у комунална предузећа, да они афирмишу 

примарну сепарацију отпада и постављање рециклажних острва и дворишта, 

контејнера за одвајање папира, пластике, метала, алминујума и осталог 
комуналног отпада, све са намером да се у том систему нађу они којима ће бити 

у интересу да прикупљају пластични отпад, да га возе и поново пуштају у цео 

систем производње. 

2. РАЗВРСТАВАЊЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОТПАДА 

Добро разврставање опасног отпада од секундарних сировина је основа за 

рециклажу једног његовог дела. Мешање различитих врста отпада може значајно 

повећати трошкове и искомпликовати методе депоновања, па важност правилног 
раздвајања различитих врста отпада никада није пренаглашена. Зато сви 

запослени треба да прођу кроз специфичну обуку из ове области.  

 
Слика 1: Депонија 

Категоризација отпада подразумева:  
- донешење решења о категорији отпада,  
- сврставање предметног отпада на једну од листа отпада, 
- додељивање одговарајуће ознаке, 
- утврђивање употребне вредности отпада и могућности добијања се-

ундарних сировина. 
Отпад које се не може рециклирати, одвози се у привремено складиште 

отпада и тамо се пакује, обележава и смешта на полице. Свака модерна фабрика 
треба да покрене иницијативу проналажења начина за безбедно уништавање 
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опасних отпадних материја, у оквиру којих је извршен извоз и термичка дес-
трукција постојећег лагера отпада у иностранству. Ова иницијатива посебно 
добија на значењу аке се узме у обзир да питање третмана опасног отпада није 
решено на нивоу државне заједнице. 

 

Слика 2: Шема управљања отпадом 

Примарни циљ је да се генерише најмања могућа количина отпада за ла-
геровање. Секундарне сировине или се рециклирају у самој фабрици или се, у 
случају када се због техничких или економских разлога не може извршити реци-
клажа у самом објекту, продаје организацијама овлашћеним за откуп сировина на 
даљу рециклажу. Модерни концерни имају успостављен, одржаван, форма-
лизован и утврђен систем за прикупљање, контролисање и усмеравање отпадних 
материја. Отпад који се не може рециклирати одвози се привремено у складиште 
наменског отпада и тамо се пакује, прописно обележава и смешта на полице. 
Након што се прикупи довољна количина опасног отпада, покреће се процедура 
за његов извоз и третман у иностранству, обзиром да у Србији не постоји 
изграђена депонија опасног отпада, нити постројење за његов третман. 

3. ИЗВОРИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈАЛА  

ИЗ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА 

Главне загађујуће компоненте које се емитују сагоревањем фосилних 
горива из термоенергетских постројења су: сумпор-диоксид (SО2), оксиди азота 
(NОx), угљен-моноксид (CО), честице пепела и стакленички гас угљен - диоксид 
(CО2). Гасови СО2 и NОx поред штетног деловања на здравље, познати су као и 
кисели гасови. Гас CО2 најзначајнији је узрочник глобалног загревања атмо-
сфере. При доношењу законских норми за, на пример СО2 из термоенергетских 
постројења неопходно је одредити стратегију заштите животне средине од СО2. 
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За машинског инжењера и инжењера заштите животне средине нај-
важнији су подаци о граничним вредностима емисије, јер му дефинишу концен-

трацију загађујућих компонената на излазу из постројења које пројектује или 

одржава у погонској експлоатацији.  
Ако се подаци емисије нпр. СО2 из неких наших термоенергетских по-

стројења упореде са вредностима емисије СО2 код неких европских земаља као и 

са законом прописаним вредностима, уочавају се далеко веће емисије СО2 код 
наших енергетских постројења од законом прописаних вредности. Ово упућује 

на закључак да треба подузети одговарајуће мере за смањење емисије СО2 из 

наших термоенергетских постројења (на пример ОДГ сувим или влажним по-

ступцима). 
Код ложишта на угаљ емисионе вредности се односе на запремински 

удео кисеоника у сувим димним гасовима од 7%, а код ложишта за тресет, дрво, 

дрвене отпатке од 11%. 
Овакве референтне вредности постављају нешто блаже услове за уређаје 

за пречишћавање димних гасова у односу на угаљ. 

Уколико се емисионе вредности рачунају према запреминском уделу 

кисеоника у димним гасовима, измерена емисија прерачунава се помоћу израза [1] 

,
21

21
M

M

B
B E

O

O
E      (1) 

где су: 
EM – измерена вредност емисије, 

EB – емисија при референтном запреминском уделу кисеоника у димним 

гасовима, 
ОМ – измерена вредност запреминског удела кисеоника у димним гасовима, 

OB – референтни запремински удео кисеоника у димним гасовима. 

4. РАЦИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИМ И 

ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА 

После угља и нафте отпадни материјали представљају енергетски извор 

на који би требало рачунати. У глобалним (светским) размерама отпадни мате-

ријали учествују са око 13% у енергетском потенцијалу, учешће ветра и геотер-
малне енергије мање је од 1%, хидропотенцијала мање од 6%, а енергија сунче-

вог зрачења такође мање од 1%. 

Гасовити продукти добијени сагоревањем отпада садрже загађујуће ком-
поненте (SO2, CO2, HCl, HF...) које неповољно утичу на животну средину. За-

премински удео водене паре у димним гасовима је доста висок и углавном је 

генерисан високим масеним уделом H2О у отпадном материјалу. Познавање 

вредности запреминских удела загађујућих компонената и температуре гасови-
тих продуката при коришћењу отпада значајно је за заштиту постројења и опре-

ме за уклањање отпада, пречишћавање гасова, мерење емисије.  

У нашој земљи не постоји ни једно постројење за прераду отпада (смећа). 
У свим градовима највећа маса отпада уклања се одлагањем на депоније у бли-

зини градова.Чврсти комунални отпад се сакупља и одлаже на безбедним и са-

нитарним депонијама које подразумевају заштиту подземних вода од исцедних 
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вода депоније, као и заштиту ваздуха од прљавог и опасног депонијског гаса. 
Депонијски гас настаје разградњом органских супстанци под утицајем микро-

организама у анеробним условима. Просечан састав депонијског гаса у запремин-

ским уделима је: метан 45-65%, угљен-диоксид 2-3%, азот 17-22%. Запреминске 
масене концентрације у депонијском гасу износе за: водоник сулфид 200 mg/m

3
, 

деривати хлора 48 mg/m3 и деривати флуора 10,3 mg/m
3
 [9].  

 

Слика 2: Приказ савременог постројења за сагоревање отпада 

Из једне тоне комуналног отпада настаје у временском периоду од 15-20 
година око 200 m

3
 депонијског гаса при 0°C i 1,013 10

5
Pa са запреминским уде-

лом метана и до 50%. Систем сакупљања и присилног усмеравања депонијског 
гаса могуће је искористити око 40% произведене количине гаса. Управо због 
овога као и због великог енергетског потенцијала овог обновљивог енергетског 
извора изражен је тренд развоја анаеробне разградње органског отпада у великим 
реакторима при чему се може искористити 100% произведене количине гаса. 
Енергија која се може искористити износи 250 до 500 kWh/тони отпада. Ис-
питивања и анализе указују да сагоревање отпада са коришћењем енергије у 
поређењу са другим методама уклањања отпада у време енергетске кризе има 
велику предност.  

За инвестиционе трошкове постројења за сагоревање отпада не могу се 
дати општи подаци, јер зависе од врсте отпада које сагоревају, врсте и величине 
постројења итд. Анализом литературних података може се показати да је посту-
пак сагоревања са искоришћењем топлоте и пречишћавања димних гасова 1,5 до 
2 пута скупљи од поступка складиштења отпада на депоније. Поступци кориш-
ћења и уклањања отпада би требало да обезбеде заштиту животне средине као и 
економску оправданост примене одређених поступака. 
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Слика 3: Шематски приказ поступака сценарија потрошње енергије 

5. ЗАКЉУЧАК 

При утврђивању употребне вредности, фундаментално је утврђивање 
разлике између отпада и секундарних сировина. 

Стратешки циљеви у области управљања отпадом су: 
- подршка концепту одрживог коришћења примарних сировина, 
- превенција у генерисању отпада, 
- стимулација рециклаже, 
- смањење загађења животне средине услед смањења генерисања отпа-

да и промене начина управљања, 
- смањење коришћења површина загађених отпадним материјалима и 

унапређење целокупног система управљања отпадом. 
Побољшање управљања отпадом остварује се кроз: установљавање инте-

гралног система постројења за третман отпада и креирање механизама за систем 
одвојеног сакупљања, рециклаже и поновне употребе отпада. 
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НОВА ТЕХНОЛОГИЈА УПОТРЕБЕ ХИДРОГЕЛОВА КАО 

СРЕДСТВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НА РАДНОМ МЕСТУ 

Ivakhnyuk Gregor1y, Solncev Vladimir,1Yurchenko, Michael1 

РЕЗИМЕ 

Код примене средстава за гашење пожара (OTV) у зони горења постоји ризик од 

лезија код ватрогасаца и спасилаца. Осим тога, због немогућности да се приђе жаришту, 

постоји и проблем ефикасног коришћења OTV. 

Једно од решења је примена метода гашења комбинованим OTV велике вис-

козности. Главни састојак OTV могу бити хидрогелови на бази карбопола. Као моде-

ранти процеса сагоревања могу се користити гасови растворљиви у хидрогелу, фреон, и 
прах за гашеље пожара. Примена комбинованих OTV велике вискозности има следеће 

предности код гашења пожара:  

 термичка стабилност, велики капацитет хлађења и знатна вискозност хидро-

гелова могу умањити потребну количину OTV;  

  добра апсорпција, компатибилна многим модерантима омогућава стварање 

OTV са различитим ватрогасним карактеристикама; 

 могућност великог домета значајно смањује опасност од повреда запослених 

услед експлозије.  

 еколошки безбедан састав елиминише ризик загађења околине.  

На Одсеку за заштиту од пожара инжењерских процеса на Петроградском 

универзитету Државне ватрогасне службе Министарства за ванредне ситуације Русије 
ради се на процени ефикасности OTV на бази хидрогела. Испитивања показују да се ме-

тални објекти третирани оваквим супстанцама, приликом излагања отвореном пламену 

на температури од 500 - 900 оC, загревају 30-60% спорије од нетретираних.   

Резултати истраживања показују ефикасност хидрогелова као средства за гаше-

ње пожара изазваних форензичким и технолошким експлозијама, а и штите носећу кон-

струкцију зграда и објеката од излагања факторима ризика од пожара.  

Кључне речи: хидрогел, вискозност, карбопол. 

NEW TECHNOLOGY USING HYDROGELS  

AS A MEANS OF FIRE PROTECTION IN THE WORKPLACE 

ABSTRACT 

When applying fire extinguishing agents (OTV) in the combustion zone there is a risk 
of lesion of fire personnel and rescue units. Furthermore, given the impossibility of a 

direct approach to the hearth, there is a problem of effective using of OTV. 

One of solutions of the problem is the application of the method of extinguishing fires by 

combined OTV high viscosity. The main component of OTV can be hydrogels based on carbopol. 

                                                
1 St. Petersburg University of State Fire Service of Emercom  of Russia 
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As a deterrent the combustion process can be used in the hydrogel dissolved gases, freon, fire 
extinguishing powders.  

The application of combined OTV high viscosity has the following advantages in fire-

fighting:  

 thermal stability, high cooling capacity and significant viscosity of hydrogels can redu-

ce the flow rate OTV on fire;  

  good absorption, compatible with many deterrents allows to create OTV with various 

fire extinguishing characteristics; 

 possibility for long-range sharply reduces the risk of lesion of personnel by hazards of 

explosion.  

 environmental safety of the compositions allows to eliminate the risk of environmental 

pollution.  
At the department of fire safety of engineering processes and productions of St. Petersburg 

University of State Fire Service of Emercom of Russia are working on evaluating the effectiveness 

of OTV- based hydrogels. The tests showed that the metallic structures treated with the compositions 

based on hydrogels, when exposed to open flame with a temperature of 500 - 900 оC, warmed to 30-

60% slower than the raw structures.   

The research results shows that the efficacy of hydrogels as a means of extinguishing fires 

caused by the forensic and technological explosions and to protect the bearing structures of buildings 

and structures from exposure to hazardous factors of fire.  

Keywords: hydrogel, viscosity, carbopol. 
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БЕТУЛИН КАО СРЕДСТВO ЗА ЛЕЧЕЊЕ  

ОПЕКОТИНА У ЛАБОРАТОРИЈАМА 

Ivakhnyuk Gregory1, Solncev Vladimir1 

РЕЗИМЕ  

Последњих деценија пажњу истраживача (хемичара, биолога, фармацеута) све 

више привлаче природна биолошки активна једињења. Међу тим супстанцама при врху 

листе налазе се бетулин и његови деривати.  

H

H

H

H

OH

OH

 

Главне предности бетулина су: доступност сировина, висок садржај базичне суп-
станце у сировинама, и лак избор производа.  Бетулин је бео прах, без мириса, благо опо-

рог укуса. Отпоран је на дејство кисеоника и сунчеву светлост, није отрован (до четврте 

класе oпасности).  

Због антисептичких својства бетулин се користи као средство за стерилизацију 

рана и посекотина у виду праха, мелема или аеросола (нанобетулин). Бетулин делује 

против HIV вируса тако што блокира спајање опне вируса и ћелијске мембране, а сузбија 

и репродукцију вируса. Деривати бетулина ефикасно сузбијају вирус херпеса, а подижу и 

имунитет стимулишући стварање антитела.   

Биолошка активност екстракта коре брезе потврђена је научним истраживањима 

за више од 40 страних и руских научних центара. 

Кључне речи: бетулин, нанобетулин, деривати 

USING THE BETULIN AS BURN- 

TREATING SUBSTANCES IN LABS 

ABSTRACT  
In recent decades, increasing attention of researchers (chemists, biologists, pharmacists) 

attract natural biologically active compounds. One of the leading positions in a number of these 

substances takes betulin and its derivatives.  

The main advantages of betulin are: availability of raw materials, high content of basic 

substance in raw materials, ease of product selection.  Betulin is a white powder, odorless, with a 

weak astringent taste. It is resistant to the action of oxygen and sunlight colors, and non-toxic (to the 

fourth class of danger).  

                                                
1 St. Petersburg University of State Fire Service of Emercom  of Russia 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=2898824_1_2
http://multitran.ru/c/m.exe?t=2898824_1_2
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Antiseptic properties of betulin allow its use as a means for sterilization of wounds and cuts 

in the form of powder, plasters or aerosols (nanobetulin). Betulin has anti-HIV activity, which is 

associated with the blocking of the merger under the outer shell of the virus with the cell membrane, 
as well as the suppression of virus reproduction. Derivatives of betulin effectively suppress the her-

pes virus, and also have immunostimulatory effects, stimulating the production of antibodies.   

Biological activity of the birch bark extract is confirmed in scientific research for more than 

40 foreign and Russian scientific centers. 

Keywords: betulin, nanobetulin, derivatives. 
 
Human life is potentially dangerous, it is inextricably linked with the probabi-

lity of exposure to him the dangers of natural, man-made or anthropogenic origin. The 

number of deaths from accidents, injuries and poisonings in Russia every year is more 

than 300 thousand people or 10-15% of the total annual mortality of the population.  
Negative impacts caused by natural and man-made environments are mani-

fested mainly in emergency situations (ES). These situations can be a consequence of 

natural disasters and industrial activities of man.  
Dangerous impacts of emergencies are different. This is thermal, chemical, 

physical, thermal, dynamic, gravity, seismic, etc.  

Under certain conditions, may cause secondary adverse effects that adversely 

impact on large groups of people: the thermal and chemical burns, poisoning with 
chemical and bacteriological hazardous substances, significant damage to the skin, etc.  

In order to localize and eliminate the negative secondary effects of emer-

gencies are various ways that minimize the impact of hazardous factors on human 
organism. One such tool is betulin.  

 

Рiс.1. The structure of betulin. 
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Betulin - a triterpene alcohol lupane series, which has the chemical formula 
С30Н50О2 and chemical name betulenol. It contains in a large number of plants (hazel, 

calendula, licorice, etc.), but on an industrial scale it is obtained by extraction of birch 

bark - the outer layer of bark of white birch (betula alba). 
Betulin used as raw material for biologically active food supplements and 

cosmetic products.  

Betulin has a number of unique properties:  
- increases the body‘s own defenses, promotes resistance to oxygen de-

ficiency;  

- protects liver cells from damage by various chemicals;  

- facilitates neutralization and removal of harmful substances from the body; 
- improves the condition of blood vessels, making them flexible and 

improves blood flow; 

- reduces inflammation and swelling;  
- removes allergy: allergic rhinitis, lacrimation (hay fever), skin rashes, etc.; 

- prevents the emergence of cancer cells, inhibits the pathogen of 

tuberculosis, helps to avoid the disease through close contact with patients;  

-  facilitates the course of the disease.  
The universality of betulin determines by the origin of the substance: plants 

synthesize betulin to protect against all adverse factors of the environment and ac-

cumulate it exclusively in its shell. Studies have shown that betulin - non-toxic sub-
stance (allergenic, mutagenic, carcinogenic and irritating the skin does not possess 

properties)  

 

Рис.2. Process plant for production of betulin 
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Dried and shredded birch bark is placed in the extractor of fabric bags. The 
extraction system completes the installation and within 4 - 6 hours is pumped by pump 

through the extractor. After a saturated the solution by betulin, it is determined its 

concentration and the solution is fed into the vacuum spray chamber, where is the 
boiling solvent and the loss of betulin in the form of powder. The product is collected 

in a plastic sleeve, screened and packed. Solvent vapors are condensed in a liquid 

cooled condenser. Remains of the raw material distilled into a condenser under 
vacuum. Wastes from birch bark after extraction are transferred to the production of 

decorative panels or other products. 

    

Рiс.3. Modular plant for the production of betulin 

Installation is made in a single module and can be quickly delivered to the 

place of emergency situations by any transport. Thus, the unit for production of betulin 

can be successfully used in eliminating the consequences of various ES.  
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УПОРТЕБА ИНТЕРКАЛИРАНОГ ГРАФИТА  

У СРЕДСТВИМА ЗА ГАШЕЊЕ 

Ivakhnyuk Gregory1, Solncev Vladimir1 

 
Данас се интеркалирани графит производи обрадом природног графита помоћу 

јаких оксиданаса, када услед загревања изнад 300 – 500 оC долази до модификације веза и 

добија се експандирани графит. Запремина графита се увећа од 100 дo 1000 пута. У ком-

бинацији са пунилом од полимера и каучука добијају се композити, које се  при загрева-

њу шире. Овај ефекат искоришћен је у производњи незапаљивих и самогасивих заштит-

них премаза, полимерних матријала за заптивање врата и прозора, и водова за електричнe 

инсталацијe у грађевинарству.  

Слика 1 приказује експандирани графит. Дебљина једног његовог слоја је од 10 

to 20 nm. Слика 2 приказује спојку са гуменим успоривачем горења.  

 

У случају пожара, гума се шири, испуни шупљину и спречава ширење ватре на 

следећи ниво. 

Температура активирања - 170-200 оС, време одговора - 2-5 минута, почетак 
деловања - у 15.-ој секунди  

 

                                                
1 St. Petersburg University of State Fire Service of Emercom  of Russia 
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Примена експандираног графита препоручује се у случајевима као што су: 
- одлагање токсичног отпада и уништења хемијских ратних средстава;  

- висококвалитетно пречишћавање пијаће воде;  

- локализација и гашење пожара токсичних и запаљивих течности на земљи и 

води;  

- уклањање нафтних мрља са земљи и воде, ради чишћења тла;  

- производња лекова;  

- уклањање полиароматских угљоводоника из дуванског дима, који су веома 

канцерогени;  

- задржавање воде у песковитим и алкалним земљиштима;  

- заштита од прегревања и корозије;  

- чишћење канализације;  
- заптивање вентила, цеви, грејних тела, компресора и друге технолошке 

опреме. 
Материјали од експандираног графита се лако регенеришу, и не захтевају одла-

гање на уобичајен начин, јер се после вишекратне употребе могу пресовати у брикете и 

користити као гориво, по квалитету равно најбољем угљу. 

Кључне речи: интеркалирани графит, експандирани графит, штитник од пожара 

INTERCALATED GRAPHITE AND ITS APPLICATION IN 

EXTINGUISHING AGENTS. 

 
ABSTRACT 

At present, intercalated graphite is produced by processing natural graphite by strong 

oxidants, such a material when heated above 300 – 500 оC, there is a gap of interlayer bonds 

and observe the effect of foaming graphite. The volume of graphite increases from 100 to 1000 
times. When combined with a filler of polymers and rubbers compositions are obtained, which 

when heated increase its volume. This effect is used in the manufacture of non-flammable and 

self-extinguishing coatings, polymer seals in the doors and windows of buildings for the 

manufacture of couplings for the laying of wires and cables between the rooms.  

Figure 1 shows an electronic picture of foam graphite. The thickness of individual la-

yers of foam graphite is from 10 to 20 nm. Figure 2 shows the construction coupling using ex-

pandable flame retardant rubber. 
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With the passage of fire through the muff, the rubber expands, the material covers the 
passageway, thereby impeding to the penetration of fire to the next floor. 

    

Temperature of fire protection muff - 170-200 оС, Response time of  fire protection 

muff - 2-5 min. Start operation of  fire protection muff - at 15th sec.  
Recommended fields of application of foamed graphite: 

- disposal of toxic waste and destruction of chemical warfare agents;  

-  high-quality purification of drinking water;  

-  localization and extinguishing of fires toxic and flammable liquids on land and 
water surface;  

-  elimination of the straits of emergency oil and petroleum products on land and 
water surface, corresponding to soil restoration;  

-  creation of medicines drugs;  

-  removal of tobacco smoke polyaromatic hydrocarbons, which are powerful 
carcinogens;  

-  water retention in sandy and alkaline soils;  

-  heat and corrosion protection of heat and highways of boiler equipment;  

- сleaning sewage;  

- graphite flange seal for sealing valves, piping, heat exchangers, compressors and 
other technological equipment. 

The materials of graphite foam is easily regenerated and does not require disposal in 

the usual sense, because after repeated use, can be pressed into briquettes and burned as high-

energy fuel shall, in calorific value, the best samples of coal. 

Keywords: intercalated graphite, foamed graphite, fire protection muff 

 

INTERCALATED GRAPHITE 

Graphene — layer of carbon atoms connected by sp² bonds in the two-dimen-

sional hexagonal lattice. It can be represented as a single plane of graphite, separated 

from the bulk crystal. 
Graphene can be obtained by separation of the crystal lattice of graphite, which 

is formed from hexagonal rings, forming a grid. Grids are placed above each other and 

form flat layers that are weakly linked. The large distance between layers (0.335 nm) 

allows graphite to easily delaminate. Between the layers of the lattice the various atoms 
and molecules (H2SO4, HNO3, H2O2) can be implemented, such compounds are 

called intercalated. When heated, these products it is splitting into separate layers of 

graphite, called graphene.  
First graphene was obtained in 2004 at the University of Manchester, by 

peeling tape from a piece of graphite.  
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Intensive study of grapheneы recently due to the fact that their structure is the 
basis for the formation of nanotubes and fullerenes, but the technology of their 

production is much cheaper and easier. The first problem is a bundle of graphite to 

graphene with intercalants was solved at Stanford University (USA) and the Beijing 
Institute of Physics (China). Another way to obtain graphene is the treatment of 

graphite by special organic solvents, for example, 2-methyl pyrrolidone.  

Рiс.1.  Graph structure. 

The technology of obtaining graphene developed in the St. Petersburg Uni-

versity consists of two stages. In the first stage the graphite powder is infused with a 

mixture of organic oxidants and rapidly heated by the temperature 600 
o
C or in a 

microwave oven. 

Pic. 2 shows an electronic picture of foamed graphite. The thickness of 

individual layers of foamed graphite from the end is from 10 to 20 nm. As a result of 

burning organic oxidants foamed graphite contains 99.9% carbon.  
At the second stage, the treatment of suspensions of foamed graphite in the 

environment of the oxidant with the help of ultrasound. The resultant suspension 

contained graphite and graphene sheets. After this by the method of sedimentation the 
separation graphite from not laminated particles was carried out. Photo of graphene 

sheets is presented in Pic 3 a, b. 

Researches have shown that the material received, despite a significant 
increase in volume (about 1000), has a low sorption capacity. The measured surface 

area by BET method is only 12 - 15 m
2
/g, indicating low porosity of its surface.  
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Рiс.2 Electronic picture of foamed graphite  

    

                 а)                                                  б) 

Рiс.3. Electronic picture of graphene. а) increase; б) increase. 

 

Possible applications of graphene and foamed graphite is to use them as filler 

for polymeric materials. It is shown that the introduction of graphene in polystyrene, 
suddenly changing its properties. Even with a low content of such filler (from 1 to 

2,5%) in the polymer composition is a sharp increase in the surface electrical 

conductivity. This will create antistatic polymer films, which do not stick together and 

not adsorbed on the surface of powders and dust, for example, in the manufacture of 
solar cells.  
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