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Вера Божић -Трефалт1 

 
Стрaтегијa безбедности и здравља на раду у Републици Србији доноси се 

за период од 2008. до 2012. године и предстaвљa документ који нa целовит нa-
чин дефинише основне циљеве и правце развоја система безбедности и здравља 
на раду у Републици Србији.  

Стратегија тежи да створи социјално-економску мотивацију код свих 
учесника у процесима рада, тако да све већи проценат привредних субјеката ак-
тивно управља безбедношћу и здрављем на раду, како би се остварила најбоља 
пракса у овој области.  

Визија Стратегије јесте подржавање у пуној мери прописа у области без-
бедности и здравља на раду, подизање свести у овој области, односно успостав-
љање културе рада и стварање предуслова добробити на раду и квалитета живо-
та и здравља на раду.  

Мисија Стратегије јесте успостављање система којим се остварују без-
бедни и здрави радни услови, а који у највећој могућој мери обезбеђују смањење 
повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом (здрави за-
послени на безбедним и продуктивним радним местима).  

Мисија је усмерена према сектору малих, средњих предузећа и предузет-
ника стварајући претпоставке ка бољој примени прописаних мера безбедности и 
здравља на раду, а нарочито у високоризичним делатностима (грађевинарство, 
дрвопрерађивачка делатност, делатност саобраћаја, хемијска индустрија, пољо-
привреда, и др.) као и према посебно осетљивим групама запослених (труднице, 
млади, старији запослени, особе са инвалидитетом, инвалиди рада и др.).  

Стратегија своје упориште налази у Закону о безбедности и здрављу на 
раду („Службени гласник РС”, број 101/05), конвенцијама МОР-а, директивама 
ЕУ и кроз поштовање кључних принципа промовисаних тим документима, а на 
којима се данас заснива систем безбедности и здравља на раду.  

Обавеза доношења стратегије којом се уређује област безбедности и 
здравља на раду проистекла је из чињанице да је изузетно важно дати даље 
смернице развоја целокупног система имајући у виду предстојеће потврђивање 
конвенције МОР 187 Конвенција о промотивном оквиру безбедности и здравља 
на раду (2006).  

Резолуцијом о придруживању Републике Србије Европској Унији („Слу-
жбени гласник РС”, број 112/2004) и Националном стратегијом Србије за при-
ступање Србије и Црне Горе ЕУ – јун 2005. године, проистекли су захтеви за 
                                                

1 Република Србија, Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здрав-
ље на раду, Београд 



Процена ризика - Копаоник 2009. 2

успостављањем новог система безбедности и здравља на раду у савременим ус-
ловима. У том циљу потребно је увођење елемената који утичу на стварање без-
бедних и здравих радних услова, као што су: увођење принципа превенције у 
спречавању настајања повреда на раду и професионалних обољења; активно ук-
ључивање службе медицине рада; увођење принципа одговорности организатора 
радова за примену мера из области безбедности и здравља на раду; избор пред-
ставника запослених за безбедност и здравље на раду; увођење обавезног осигу-
рања од повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом за-
послених, ради обезбеђивања накнаде штете.  

Општи циљ Стратегије јесте унапређење и очување здравља радноактив-
ног 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.  

Примена превентивних мера које се предузимају на свим нивоима рада 
подразумева стварање таквих услова рада којима се приликом организовања рада 
и радног процеса врши процена ризика и њихово отклањање или свођење на 
најмањи могући ниво, како би се избегле могућности настајања повреда на раду 
или професионалних обољења запослених, чиме се у највећој могућој мери ства-
рају предуслови за спречавање или елиминисање ризика од могућих повређивања, 
професионалних болести или болести у вези са радом, а што као циљ има оства-
ривање услова за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.  

Основ за израду Националне стратегије садржан је у Националној поли-
тици Републике Србије од 20. 04. 2006. године, која је донета на основу одредаба 
чл. 4. до 7. Конвенције МОР-а бр. 155 (1981. година), Препоруке број 164 о без-
бедности и здрављу на раду у радној околини (1981. година), Конвенција УН о 
елиминацији дискриминације жена - CEDAW и одредби члана 3. Европске соци-
јалне повеље из 1996. године.  

Стратегија је комплементарна са свим стратешким документима везаним 
за целокупни развој и транзицију ка развијеној тржишној привреди.  

Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србије, уређен је За-
коном о безбедности и здрављу на раду, подзаконским и другим прописима за 
област безбедности и здравља на раду. За израду овог закона примењени су за-
хтеви из Директиве 89/391 ЕЕЦ о увођењу мера за подстицање побољшања без-
бедности и здравља запослених на раду, као и других директива које су донете 
на основу ове директиве. Усаглашавање Закона и подзаконских прописа, у овој 
области, са ратификованим конвенцијама МОР-а и основном Директивом 89/391 
ЕЕЦ, као и директивама које проистичу из основне Директиве, обављено је тако 
да су у највећој могућој мери прихваћени захтеви који из њих проистичу 
сразмерно домаћим условима привреде. Закон о безбедности и здрављу на раду 
у континуитету покреће све активности у смислу предузимања превентивних 
мера како не би долазило до повреда на раду и професионалних болести.  

Ова стратегија полази од наведене законске регулативе уређене на прин-
ципима остваривања социјалног дијалога на свим нивоима између представника 
запослених, послодаваца и заступника јавног интереса. Стратегија треба да обу-
хвати све друштвено-економске сфере, како би се остварила визија овог што 
желимо достићи – потпуну примену прописа, високу свест, социјално одговорне 
компаније и одговорно друштво у целини.  
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У утврђивању Стратегије примењена су четири водећа принципа ради 
њеног спровођења, и то: 

 Превенција: активности у вези са безбедношћу и здрављем на радном 
месту треба да се усредсреде на превенцију повреда на раду, 
професионалних болести и болести у вези са радом. Већина повреда 
и обољења која су у вези са радом могу се спречити, па је превенција 
најисплативији начин за проактивно решавање питања безбедности и 
здравља на радном месту.  

 Укључивање свих заинтересованих: побољшања у области безбед-
ности и здравља на радном месту и у радној околини, могу се на нај-
бољи начин остварити ако се укључе сви учесници у систему безбед-
ности и здравља на раду. На радном месту, то обухвата запослене 
који обављају рад и њихове представнике за питања безбедности и 
здравља на раду. На нивоу привреде и целе земље, то укључује по-
слодавце, синдикате, државне органе, невладине организације, обра-
зовне установе, научне институције, и др.  

 Одговорност: послодавци имају највећу одговорност за безбедност и 
здравље на раду. Најважнија обавеза послодаваца је да запосленима 
омогуће безбедно и здраво радно место и да их укључе у разматрање 
свих питања везаних за безбедност и здравље на раду. Запослени 
имају одговорност за сопствену безбедност, што се огледа у начину 
на који поступају на својим радним местима.  

 Остварљивост: активности у вези са безбедношћу и здрављем на раду 
заснивају се на нивоу подизања знања постојећих људских ресурса и 
њиховом могућношћу примене минимума мера и трошкова спрово-
ђења тих мера ради остваривања безбедних и здравих радних услова.  

 Појединачни циљеви Стратегије су: 
1. успостављање, одржавање, прогресивно развијање и периодично ре-

видирање система безбедности и здравља на раду у консултацији са 
репрезентативним организацијама послодаваца и запослених; 

2. доношење закона, подзаконских прописа, колективних уговора и дру-
гих правних инструмената о безбедности и здрављу на раду (усагла-
шавање са прописима ЕУ); 

3. усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедно-
сти и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада); 

4. увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних 
болести; 

5. увођење информационог система у области безбедности и здравља на 
раду (евиденција повреда на раду и професионалних болести и др.); 

6. образовање одговарајућих тела (власти, послодаваца и запослених) 
одговорних за безбедност и здравље на раду у складу са законом и 
праксом; 

7. утврђивање приоритета у решавању проблематике везане за безбед-
ност и здравље на раду: 
- мала и средња предузећа, 
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- високоризични сектори (грађевинарство, дрвопрерађивачки, сао-
браћај, хемијска индустрија, пољопривреда и сл.), 

- категорије осетљивих запослених (труднице, млади, старији запо-
слени, особе са инвалидитетом, инвалиди рада и др.), 

- дискриминација и мобинг,  
- родна равноправност, 
- безбедност производа, која се односи на опрему, машине и друга 

средства за рад и заштиту на раду, 
- безбедност услуга, а нарочито услуга одржавања и поправке оп-

реме, машина и других средстава за рад;  
 промовисање културе превенције и добре праксе у области 

безбедности и здравља на раду на свим нивоима организова-
ња послодаваца, запослених, образовних установа и државе 
(Унија послодаваца Србије, репрезентативни синдикати, ин-
спекција рада, школство, фондови за пензијско инвалидско 
осигурање и здравствено осигурање, и др.); 

 давање иницијатива за увођење законских претпоставки у 
смислу дефинисања финансијских и буџетских ресурса у об-
ласти безбедности и здравља на раду; 

 покретање иницијативе за оснивање референтне лабораторије 
чија улога би требало да буде контрола квалитета рада прав-
них лица са лиценцом у области безбедности и здравља на 
раду, а која врше прегледе и испитивања опреме за рад и ис-
питивања услова радне околине. У колико дође до прихвата-
ња и реализације покренуте иницијативе референтна лабора-
торија ће вршити арбитражу, између послодаваца и правних 
лица са лиценцом у случају спора насталог поводом обавље-
них прегледа и испитивања. Ова лабораторија би имала и уло-
гу подизања нивоа квалитета послова прегледа и испитивања 
опреме за рад и услова радне околине код послодаваца чиме 
би се, у доброј мери, допринело осигурању безбедних и здра-
вих радних услова и ефикаснијем спровођењу мера код посло-
даваца. Поред наведеног, референтна лабораторија би вршила 
потребне прегледе и испитивања у хитним случајевима код 
хаварија и сл.; 

 покретање иницијативе за оснивање „Центра за едукацију” 
(запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на 
раду, инспектора рада и др.) у области безбедности и здравља 
на раду. Управа за безбедност и здравље на раду ће преко 
Центра да, поред свих врста едукације у области безбедности 
и здравља на раду, објављује различите материјале (брошуре, 
препоруке, књиге и др.) и да врши информисање јавности о 
стању безбедности и здрављу запослених на раду; 

 сарадња у области безбедности и здравља на раду (на национал-
ном нивоу побољшана и унапређена међуресорска сарадња).  
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Привредни оквир  
За систем безбедности и здравља на раду веома је важан привредни оквир. 

Од својих почетака безбедност и здравље на раду се перманентно налази у процесу 
одређених динамичких промена које настају услед промена технологија рада, што 
условљава промене организације рада, у смислу осавремењавања организације 
производње увођењем савремених радних и друштвених односа. Наведене промене 
непосредно утичу и на социјално-економске односе и начине руковођења.  

Према подацима Републичког завода за статистику број привредних 
субјеката у Републици Србији на дан 31. 12. 2007. године је укупно 320. 155 од 
чега је 208. 105 предузетника и 112. 050 привредних друштава.  

Социјални оквир и радно правни статус запослених 
Према званичним подацима Републичког завода за статистику из октобра 

2006. године у Србији је живело укупно 7. 560. 529 становника, од чега 3. 692. 779 
особа мушког пола и 3. 867. 750 особа женског пола. Од укупног броја станов-
ништва у радно активном добу (15 и више година) је 6. 512. 300 лица. Запослених је 
2. 630. 691 лица, од чега 1. 554. 674 особа мушког пола и 1. 076. 017 особа женског 
пола. Незапослених је укупно 693. 024, од чега 339. 848 особа мушког пола и 353. 
176 особа женског пола.  

Укупан број евидентираног радно активног становништва Србије (запо-
слени и незапослени) је 3,32 милиона (2006.),а стопа незапослености 20,9% што 
је релативно висока стопа.  

Образовна структура запослених  
Према званичним подацима Републичког завода за статистику из октобра 

2006. године за становништво старо 15 и више година подаци о школској спреми 
су следећи: од укупно 6. 512. 300 лица, без школске спреме је 263. 509 лица, 
непотпуна основна школа 783. 014, основно образовање има 1. 554. 618 лица, 
средње образовање 3. 136. 789, више образовање 336. 994 и високо образовање 
437. 376 лица. На основу наведених података 48% лица има средње образовање.  

Евиденција повреда на раду и професионалних болести 
Евиденција о повредама на раду и професионалним болестима се не води 

на целој територији Републике Србије. Завод за здравствену заштиту радника 
Нови Сад води такву евиденцију од 1974. године за територију АП Војводине. 
Подаци приказани у Стратегији прикупљани су у Институту за јавно здравље 
Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут” Београд, а подаци о увиђајима 
повреда на раду прикупљају се у Инспекторату за рад Министарства рада и 
социјалне политике Републике Србије.  

Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 107/2005) 
предвиђено је да евиденцију професионалних болести и болести у вези са радом, 
као и евиденцију повреда на раду преузме Завод за медицину рада за територију 
Републике Србије. То подразумева успостављање информационог система при-
купљања података.  

Легислатива у области безбедности и здравља на раду  
Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији, уређен је 

Законом о безбедности и здрављу на раду, као посебним законом за област без-
бедности и здравља на раду.  
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Међутим, систем безбедности и здравља на раду има подршку и у Закону 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05), Закону о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС”, број 107/05), Закону о здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05), Закону о пензијском и инвалид-
ском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 и 
63/06), Закону о општој безбедности производа (предлог закона у скупштинској 
процедури) и многим другим законима, техничким прописима и стандардима 
којима се остварују безбедни и здрави радни услови.  

Институционални оквир  
Један од најважнијих услова за успешно остваривање циљева ове Страте-

гије је пуна укљученост свих институција и социјалних партнера повезаних са 
њеним усвајањем и применом, на националном нивоу. Власништво над Страте-
гијом требало би да имају не само Влада, Министарство рада и социјалне поли-
тике - Управа за безбедност и здравље на раду и Инспекторат за рад, већ и соци-
јални партнери, невладине организације и други релевантни актери у овој обла-
сти. Стога постоје три главне групе институција које ће бити одговорне за спро-
вођење и примену Стратегије.  

Прва и друга група обухватају министарства и друге Владине институ-
ције, а у трећу групу припадају организације послодаваца и запослених.  

Информисање 
Да би се обезбедила општа сагласност и спречили отпори спровођењу 

Стратегије, нужно је обезбедити довољно информација за доношење одлука, а 
такође и постављене циљеве представити јавности. У првом реду, редовно изве-
штавање је потребно у периоду оцене могућих ефеката, узимајући у обзир ста-
вове разних интересних група. У циљу постизања ефективности, Стратегија мо-
ра да буде сачињена на бази принципа отворености, транспарентности, интегри-
тета и међусобног уважавања. Сви они који су укључени у консултације треба да 
су у стању да утичу на сакупљање информација, дефинисање инструмената, пе-
риода, начина и рокова спровођења ове стратегије.  

Захтеви за функционисање система 
Обезбеђивање функционисања система безбедности и здравља на раду у 

складу са захтевима који проистичу из Закона о безбедности и здравља на раду, 
докумената ЕУ и МОР-а, остварује се реализацијом основних циљева Страте-
гије.  

Економски аспекти  
У претходном периоду није постојао уређен начин извештавања и праће-

ња финансирања односно праћења, процењивања и оцењивања трошкова на ни-
воу послодавца и оцена трошкова обезбеђивања система безбедности и здравља 
на раду на нивоу државе. У циљу сагледавања економских аспеката применом 
транспонованих директива у области безбедности и здравља на раду на свим ни-
воима потребно је сачинити анализу трошкова, сагледавајући њихову оправда-
ност са аспекта смањења повреда на раду, професионалних болести и болести у 
вези са радом.  
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Активности и мере за постизање појединачних циљева 
 Успостављање, одржавање, прогресивно развијање и периодично ре-

видирање система безбедности и здравља на раду; 
 Законодавне мере (активности у процесу придруживања ЕУ); 
 Усвајање механизама и процедура за спривођење прописа о безбед-

ности и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада); 
 Активности за доношење и спровођење прописа о осигурању од по-

вреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом 
ради накнаде штете; 

 Информациони систем и евиденције повреда на раду, професионал-
них болести и болести у вези са радом; 

 Образовање одговарајућих тела; 
 Утврђивање приоритета у решавању проблематике везане за безбед-

ност и здравље на раду (мала, средња предузећа и предузетници; ви-
соко ризични сектори; категорије осетљивих запослених; дискрими-
нација и мобинг; равноправност полова); 

 Промоција културе превенције – покретање иницијативе за оснивање 
„Центра за едукацију” и успостављање „Дана безбедности и здравља 
на раду” у Републици Србији; 

 Давање иницијативе за увођење законских претпоставки за дефиниса-
ње финансијских и буџетских ресурса у области безбедности и здра-
вља на раду; 

 Посебни програми у области безбедности и здравља на раду; 
 Сарадња у области безбедности и здравља на раду.  
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  
КАО ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

 
Симо Косић1 

1. УВОД 
Ако пођемо од чињенице да је сврха и циљ постојања сваког предузећа 

да успешно послује, као и да на основу тог пословања оствари што већу добит, 
последњих година све више постаје јасно да велики број чињеница у великој ме-
ри утичу на пословање предузећа. Међутим,треба имати у виду и то да се по-
словање предузећа одвија у сасвим одређеној друштвеној заједници, која има и 
одређена очекивања од предузећа, затим која има одређена друштвена правила, 
као и да се пословање предузећа одвија у условима ограничене природне око-
лине. Поред наведеног, треба имати у виду и различите утицаје тржишта који на 
разне начине утичу на пословање предузећа. Посебно када су у питању људски 
ресурси морају се имати у виду утицаји разних група, било унутар или изван 
предузећа што у великој мери има значаја за пословање предузећа.  

Осетљивост предузећа према само делимично поменутим утицајима реф-
лектује се као изложеност нападима од стране јавности, разних група које врше 
притиске, па чак и од стране извршних и законодавних власти. Ради тога, веома је 
важно да одговорност предузећа у односу на друштвену заједницу у којој ради и 
послује буде на прихватљиво високом нивоу. Друштвено одговорно пословање 
предузећа у многоме може допринети да се негативни утицаји на пословање у ве-
ликој мери предупреде и спрече, односно да допринесе дугорочном и проактив-
ном развоју организације у оквирима друштвене заједнице у којој пословно 
егзистира.  

Позитивна улога и пракса друштвене одговорности предузећа знатно се 
развила последњих година и има тенденцију даљњег убрзаног развоја. Оваквом 
развоју допринеле су многобројне чињенице, као што су: глобализација, брзи ра-
звој информационих технологија, прихватање потреба боље органозованости у 
постизању одговарајућег успеха, повећана организованост и образовање потро-
шача (клијената), повећана свест и информисање грађана, раст потрошње, и сл.  

Међутим, позитивну праксу друштвено одговорног пословања нису при-
хватиле само велике корпорације, већ се таква пракса шири и на мала и средња 
предузећа из веома једноставног разлога - велика предузећа захтевају од својих 
добављача и коопераната да се понашају по истим начелима.  

У земљама Европске Уније се последњих неколико година посебно про-
мовише друштвена одговорност предузећа, пошто се сматра да у великој мери 
                                                

1 Република Србија, Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здрав-
ље на раду, Београд, Теразије 41 
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може допринети као средство за остваривању циљева ЕУ, по којима ова Унија 
треба да до 2010. године постане најконкурентније светско тржиште, засновано 
на економији знања и друштвеној кохезији.  

2. УВОЂЕЊЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
Пракса увођења друштвене одговорности започела је у великим компа-

нијама као средство за управљање ризицима, а које су биле изложене разним 
нападима због своје неодговарајуће политике према радној околини и запосле-
нима. У таквим околностина велике компаније су најчешће усвајале проактивно 
понашање, односно добру праксу која се унапред декларише као позитивна пре-
ма радној околини, животној средини и друштвеним заједницама у чијој среди-
ни послују. Суштина друштвено одговорног пословања је у томе да се у односу 
на радну околину и животну средину, као и на друштво иде изнад оног како је то 
утврђено законом. Посебно важно је и успостављање сарадње и дијалога између 
организација из непрофитног сектора.  

Према досадашњој пракси у зависности од разних фактира може се рећи 
да је друштвена одговорност предузећа веома разнолика, и зависи од средине у 
којој се догађа, од потреба предузећа, од управљачке праксе и корпоративне кул-
туре предузећа,од традиције земље у којој послује предузеће и разних других 
фактора који представљају посебност, тако да се може констатовати да не по-
стоји јединствени рецепт по ком се спроводи.  

Међутим, неколико фактора који су заједнички за успешно пословање 
као примери добре праксе заслужују да се елаборирају. Први и најважнији ути-
цајни, односно пресуђујући фактор је да мора постојати чврста одлука да се дру-
штвена одговорност прихвати у пословном смислу као начин понашања преду-
зећа у читавом распону деловања (од радника до главног менаџера). Таква одлу-
ка доноси се од стране највишег руководства предузећа и мора бити интегрисана 
у све организационе нивое, тако да буде обавезујућа за све запослене. Ова прак-
са мора бити инкорпорирана у целокупно пословање и мора егзистирати као 
стање духа (имиџ) у предузећу обликујући на неки начин, понашање предузећа у 
односу на корпоративно управљање, његово понашање на тржишту, понашање 
према запосленима (водећи бригу о доследној примени прописа, између осталих 
и прописа из области безбедности и здравља на раду и прописа о раду), уважа-
вајући захтеве животне средине и захтеве друштвене заједнице у којој предузеће 
послује. Друштвено одговорна предузећа најчешће кроз разне програме дугороч-
но учествују у разним акцијама корисним за друштво. Успешни програми друш-
твене одговорности су они који су уско повезани са делатношћу предузећа. Дру-
штвена одговорност је једно од најснажнијих оруђа у изградњи брендова, који 
су у данашњој економији можда и највреднија имовина сваког предузећа. Пове-
зивање бренда са друштвено одговорним понашањем и са остваривањем користи 
за друштво позитивно утиче на продају и на верност купаца.  

Задовољство запослених је једна од кључних компаративних користи 
коју остварује друштвено одговорно предузеће. Постоји читав низ доказа да у 
предузећима која подстичу и ангажују своје запослене на друштвено корисним 
пројектима запослени имају већу продуктивност, постижу већи квалитет, и мање 
изостају са посла. Друштвена одговорност је један од најбољих начина привла-
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чења и задржавања квалитетне радне снаге, нарочито високо образованих и ст-
ручних лица.  

Друштвена одговорност отвара простора иновацијама тако што предузећу 
обезбеђује приступ новим идејама, новим перспективама и искуствима, указује на 
потребе за новим производима путем контаката са разним групама клијената. 
Иновативност предузећа и његова способност прилагођавања технолошким и 
друштвеним променама представља један од главних предуслова конкурентности 
и дугорочног опстанка предузећа. Неке мере друштвене одговорности могу да 
доведу до смањења оперативних трошкова. Ово нарочито важи за мере којима се 
уводи чистија производња, осигурава доследна примена прописа о безбедности и 
здрављу на раду али и за мере на плану управљања људским ресурсима.  

Посебно треба нагласити да, предузећа која својом проактивном праксом 
превазилазе законом прописане услове, су под мањим надзором државе, а често 
добијају и разне олакшице и повлашћени статус у пословима са државом у ши-
рем смислу. Затим, таква предузећа од друштва у целини добијају нешто што се 
метафорички назива „дозволом за пословање”, односно јавно су препозната као 
корисна и добра „корпоративна предузећа”.  

Друштвена одговорност је једно од најснажнијих оруђа у изградњи брен-
дова, који су у данашњој економији можда и највреднија имовина сваког пре-
дузећа. Повезивање бренда са друштвено одговорним пословањем - понашањем 
предузећа и са остваривањем користи - профита за друштво у целини позитивно 
утиче на имиџ предузећа, међутим исто тако и на задовољсво запослених на 
раду, у смислу остваривања добробити на раду, што подразумева оптималну 
примену свих мера којима се остварује безбедност и здравље на раду.  

Такав приступ може се обезбедити доследном применом Закона о без-
бедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05)(2), закона који делују 
у систему са тим законом, као и подзаконских прописа у овој области, који се 
примењују интералиа зависно од делатности предузећа. За управљање „Систе-
мом безбедности и заштите здравља”, као надградња, може да се примењује и 
стандард СРПС ИСО 18001 (2008.).  

3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И  
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ  

Друштвено одговорно пословање у области безбедности и здравља на ра-
ду, како је то предвиђено будућим стандардом ИСО 26000, јесте концепт по ко-
ме организације које га прихватају, добровољно и на много иновативних начина 
доприносе бољем, здравијем, напреднијем, не само радном окружењу, већ друш-
тву у најширем смислу и чистијој, очуванијој радној и природној околини. Бити 
друштвено одговорна организација, посматрано са аспекта безбедности и здрав-
ља на раду, не значи само испуњавати своје законске обавезе, већ ићи преко про-
писаних обавеза, у сусрет потребама запослених и шире заједнице ради оства-
ривања добробити на раду, инвестирати у бригу за здраво, напредно и модерно 
друштво, људски капитал, природну околину и развијање односа са различитим 
друштвеним субјектима 

ИСО је покренуо развој будуће норме ИСО 26000 (1) која ће давати упу-
тства - смернице о друштвеној одговорности (одговорност према друштву). На-
мена овог стандарда је да обезбеди да предузећа преузму одговорност за утицај 
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својих активности на кључне елементе друштва као и на животну средину. Бу-
дућа норма ИСО 26000 биће намењена свим врстама организација и у јавном и у 
приватном сектору, како у развијеним земљама тако и у земљама у развоју. Пре-
двиђа се да се овим стандардом уреди упутство за организације у циљу спрово-
ђења активности (активности укључују производе, услуге и поступке) на начин 
који је конзистентан са интересима друштва и одрживим развојем, а који је за-
снован на етичком понашању и усаглашености са актуелним законима и међу-
секторским/међуресорним инструментима.  

Према дефиницији овог стандарда „друштвена одговорност” неке орга-
низације за утицај њених одлука и активности на друштво и животну средину, 
кроз транспарентно и етичко понашање, подразумева све акције једне органи-
зације у циљу преузимања одговорности над утицајем својих активности на 
друштво и животну средину, те активности морају да буду: 

 у сагласности са интересима друштва и одрживим развојем, наиме 
запослени у организацији су чланови друштвених заједница у којима 
послују организације, те све акције и одлуке морају да доприносе 
одрживом развоју, здрављу и добробити на раду, јер последице на-
стале не примењивањем мера безбедности и здравља на раду се 
преносе и на друштво; 

 засноване на етичком понашању узимајући у обзир очекивања инте-
ресних група;  

 у сагласју са актуелним законима/законодавством и међународним 
нормама понашања; 

 интегрисане у текуће активности организације, што подразумева до-
следну примену прописа у области безбедности и здравља на раду, а 
што се испољава у свим њеним повезаностима (повезаности се одно-
се на активности организације унутар њених сфера утицаја).  

Примена будуће норме ИСО 26000 може остварити додатну вредност за 
рад на проблеметици безбедности и здравља на раду са аспекта одговорности 
предузећа према друштву, тиме што ће се: 

 развити консензус о томе шта значи друштвена одговорност у облас-
ти безбедности и здравља на раду и којим се питањима у вези с њом 
организације требају бавити; 

 дати смернице о провођењу начела безбедности и здравља на раду у 
ефикасне и ефективне радње-примене; 

 сажети најбољу праксу у области безбедности и здравља на раду која 
је већ развијена и проширити је у друге организације за добробит 
целокупне заједнице.  

Норма ИСО 26000 ће остварити додатну вредност за постојеће иниција-
тиве у вези са безбедношћу и здрављем на раду у односу на друштвену одговор-
ност, тако што ће обезбедити усклађена, глобално важна упутства, смернице, 
препоруке, и сл., усвојених на основу међународног консензуса међу стручња-
цима - представницима главних интересних страна и тако подстаћи примену нај-
боље праксе у друштвеној одговорности.  

Будућа норма ИСО 26000 треба да даје упутства о друштвеној одговор-
ности а намењена је за употребу у свим врстама организација како у јавном тако 
и у приватном сектору, и у развијеним земљама и у земљама у развоју. Помоћи 
ће им у њиховим настојањима да послују на друштвено одговоран начин, што 



Процена ризика - Копаоник 2009. 12

друштво у све већој мери захева. Ова будућа норма ИСО 26000 не садржи за-
хтеве него смернице, па се стога неће примењивати као норма за сертификацију 
као што су норме ИСО 9001(2000) и ИСО 14001 (2004) или ИСО 18001(2008)(4).  

Намера је да смернице у норми ИСО 26000 буду јасне и разумљиве, чак 
и нестручњацима, и објективне и примењиве на све врсте организација, и 
пословних и управних.  

Смернице у норми ИСО 26000 ће се надовезати на најбољу праксу разви-
јену већ постојећим иницијативама у области безбедности и здравља на раду 
које се спроводе код нас, а које се преносе у наше друштво увођењем страних 
компанија које већ увелико примењују и поштују принципе на којима се засни-
вају начела друштвене одговорности. Допуњаваће ће се и биће у складу са одго-
варајућим декларацијама и конвенцијама, пре свега Међународне организације 
рада (ILO), са којом је ИСО потписао меморандум, Организације уједињених 
нација и организација у њеном саставу, о разумевању како би се осигурала ус-
клађеност са нормама ILO-а,у области рада и радног права.  

Смернице ИСО 26000 ће представљати суштину међународног стручног 
знања о друштвеној одговорности - шта она значи, којим се питањима органи-
зације требају бавити како би пословале на друштвено одговоран начин и која је 
најбоља пракса у увођењу друштвене одговорности. Ова норма ће бити снажан 
алат који ће помоћи организацијама да пређу са добрих намера на добра дела.  

Укључивање интересних група подразумева било коју активност преду-
зету од организације ради стварања могућности за дијалог између организације 
и једне или више њених интересних група, са циљем обезбеђења информативне 
основе за доношење одлука организације. Област безбедности и здравља на 
раду, која се као последице непримењивања или неодговарајућег њеног 
уважавања од саме организације непосредно манифестује кроз веома трагичне и 
непријатне чињенице (повреде или обољења у вези са радом, загађења радне 
околине или животне средине, и сл.), представља интерес институција на нивоу 
државе, као што су здравствено и пензијско-инвалидско осигурање, посебно 
осигурање од несрећа на послу, организација синдиката запослених, 
послодаваца, друштвене заједнице у којој организација послује, и разних других 
организација, удружења, друштава, и сл., па све до запослених и њихових 
породица који су чланови друштвене заједниоце у којој они живе, раде и бораве.  

4. ПРИНЦИПИ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
Фундаментални принципи које мора да поштује организација претендент 

на имиџ пословања на друштвено одговоран начин су, пре свега:  
 одговорност за утицај на друштво кроз пословање и животну средину  
 танспарентност у њеним одлукама и активностима који имају утицај 

на друге 
 етичко понашање током свог времена пословања 
 уважавање и разматрање интереса њених интересних група 
 уважавање владавине закона 
 препознавање важности и универзалности људских права 
 уважавање релевантних међународних норми где су те норме изнад 

националног закона и праксе.  
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„Принципи друштвене одговорности који се односе на безбедност и здра-
вље на раду су општи захтеви или правила, усвојена или објављена као основе за 
понашање или добру праксу, које би требало да подстичу или обавештавају ме-
ханизме организационог одлучивања и понашања”. Постоје три врсте принципа 
друштвене одговорности који, када посматрамо аспект безбедности и здравља на 
раду требају да се систематизују као: 

 општи, 
 суштински, и 
 оперативни.  
а. Општи принципи, везани за безбедност и здравље на раду, су најваж-

нији принципи који се примењују без обзира на околности и организацију где се 
примењују. Општи принципи утичу и на суштинске и на оперативне принципе. 
Ови принципи би требало да превазилазе било коју појединачну област и да 
стварају основу за израду суштинских и оперативних принципа који их следе. 
Општи принципи укључују: 

 поштовање међународно признатих конвенција, директива и деклара-
ција из области безбедности и здравља на раду, и нашироко прихва-
ћених инструмената, који из њих произилазе; 

 поштовање правила закона којима се обезбеђује систем безбедности 
и здравље на раду, посебно Закона о безбедности и здрављу на раду; 

 препознавање права стејкхолдера (заинтересованих страна - интерес-
них група или индивидуа који имају интерес у било којим активно-
стима или одлукама организације) да се њихов глас чује, као и дуж-
ности организације да на то одговори.  

б. Суштински принципи утичу на излазе за које су организације одго-
ворне. Они: 

 произилазе из битних и ауторитативних међувладиних инструмената, 
и/или из нашироко прихваћених инструмената, одобрених од међу-
владиних тела, развијених кроз отворен и јаван мултистејкхолдерски 
процес и потврђивањем бројним манифестацијама на ширем друшт-
веним нивоима;  

 треба да буду, у најкраћем року, примењиви на организације које се 
раније нису у довољној мери бавиле безбедношћу и здрављем на раду 
(ово се нарочито односи на мала и средња новооснована предузећа ко-
ја су у ово време транзиције многобројна), као и на предузећа која ра-
није нису имала организоване службе безбедности и здравља на раду; 

 нису ограничени територијално, наиме могу се повезивати по делат-
ности на ширем нивоу.  

Суштински принципи друштвене одговорности су у вези са утицајима за 
које су организације одговорне. Они укључују аспекте који се даље наводе, али 
нису ограничени само на њих, као што су: 

 организационо управљање 
- поступци и структуре при доношењу одлука 
- снага делегирања 

 људска права 
- не-дискриминација и брига за осетљиве групе 
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- избегавање саучесништва 
- цивилна и политичка права 
- економска, друштвена и културна права 
- фундаментална права на рад.  

 радни односи 
- запошљавање и односи при запошљавању 
- услови за рад и друштвена заштита 
- друштвени дијалог 
- безбедност и здравље на раду 
- хумани развој 

 животна средина 
- заштита од загађења 
- одржива употреба ресурса 
- ублажавање и прилагођавање климатским променама 
- заштита и обнова природе 

 поштени поступци 
- анти-корупција 
- одговорно вођење политике 
- поштено надметање 
- промоција друштвене одговорности у сфери утицаја 
- поштовање власничких права 

 проблематика потрошње 
- поштени поступци маркетинга, информисања и уговарања 
- заштита безбедности и здравља потрошача 
- одржива потрошња 
- потрошачки сервис, подршка и решавање спорова 
- заштита података о потрошачима и приватности 
- едукација и подизање свести 

 друштвени и економски развој заједнице.  
- укључивање заједнице 
- стварање услова за запослење 
- развој технологије 
- добробит и приход 
- одговорно инвестирање 
- образовање и култура 
- здравље 
- изградња капацитета.  

Организације треба да обезбеде да рад, који се изводи у њихово име, било 
посредно или непосредно, буде изведен у складу са законским и институционал-
ним радним оквиром, и да њихове активности поштују, да га чине познатим и да 
унапређују међународно признате стандарде и основна људска права, између ос-
талог, из облати безбедности и здравља на раду. Нпр., организације треба да: 

 обезбеде одговарајуће услове по основу безбедности и здравља на ра-
ду, као и да улажу у развој вештина и охрабрују примере добре праксе; 

 обезбеде да се рад, који се обавља у њихово име, остварује у здравој 
и безбедној радној околини, и др.  

ц. Оперативни принципи који утичу на природу и квалитет радних про-
цеса, што се подстиче доследном применом прописаних мера безбедности и здра-
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вља на раду обухваћених суштинскм принципима. У ову групу припадају принципи 
који: 

 су добијени кроз отворени и јавни мултистејкхолдерски процес; 
 су, у најкраћем року, примењиви на организације које се раније нису 

бавиле проблематиком безбедности и здравља на раду; 
 нису територијално ограничени.  
 оперативни принципи креирају понашање организације, међутим они 

укључују:  
 одговорност за достизање највећег могућег степена примене свеукуп-

них мера којима се постиже безбедност и здравље на раду у складу са 
савременим развојем технике; 

 ограниченост на сопствене активности организације у оквирима ко-
јих преузима одговорност; 

 интегрисаност својих поступака са свим активностима које у својој 
природи садрже елементе безбедности и здравља на раду; 

 материјалност која обухвата конкретна решења везана за материјална 
улагања; 

 мултистејкхолдерски приступ који обухвата идентификацију и учеш-
ће интересних група; 

 јавност, односно јавно објављивање свих активности организације 
које су обухваћене сопственом политиком друштвене одговорности; 

За постојеће стање транзиције код нас од нарочитог значаја може бити 
усвајање смерница овога стандарда, јер је извесно да ће доследна примена овога 
концепта значајно олакшати повезивање са ЕУ, али исто тако усмеравати стране 
инвеститоре или организације, које послују на територији Републике Србије, на 
друштвено одговорно понашање.  

5. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  
У НАЦРТУ СТАНДАРДА ИСО 26000 

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 продуктив-
ности сваке организације зато је увек приоритет да се стално унапређује и побољ-
шава 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 до-
нети осећење сатисфакције (добробит на раду). Организација треба да осигура 
примену мера за безбедан и здрав рад тако да њена пословна политика и начин по-
словања 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 могу-
ћу меру односно смањење небезбедних/нездравих радних услова и 
њихово довођење у дозвољене границе, 

 вођење пословне политике и радне праксе којима се обезбеђује по-
словање које не угрожава безбедност и здравље запослених, 

 усклађеност националних закона са међународним законима и про-
писима, 

 примена Конвенција МОР-а и Директива ЕУ, и др.  
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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”(3).  

Примена принципа добре праксе и остваривање добробити на раду под-
разумева достизање највише могућих безбедних и здравих радних услова (у за-
висности од степене развоја технике и друштвених односа) за запослене у орга-
низацијама, 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 егзис-
тира друштвена заједница. Ради тога може се извести и дефиниција да се: 

„Безбедност и здравље на раду односи на промоцију и одржавање најве-
ћег степена физичке, менталне и друштвене добробити запослених и превенције 
нарушавања здравља услед радних услова, заштите запослених од ризика штет-
них по здравље и прилагођавања радне околине физиолошким и психолошким 
способностима запослених”.  

Финансијски трошкови за друштво услед болести у вези са радом, повре-
да и смртних исхода су високи. Загађивачи и други хазарди на радном месту ко-
ји могу да угрозе запослене могу такође да имају последице на заједницу и/или 
животну средину. Проблематика безбедности и здравља потиче услед опасне оп-
реме, процеса, поступака и супстанци (хемијских, физичких и биолошких) што 
је у великој мери истовремено проблематика везана за животну средину.  

Друштвено одговорно понашање организације, 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 и очекивања у примени 
У поступку примене смерница по овом стандарду организација треба: 
 да истражује како би разумела (препознала) ризике од повреда и бо-

лести у вези са радом и предузела мере за њихово отклањање у најве-
ћој могућој мери и контролисала ризике по безбедност и здравље за-
послених у склопу њених обавезних активности. Такође би требала 
да детаљно анализира и у потпуности истражује односно разуме од-
говарајуће процедуре које мора да поштује и обезбеди безбедносну 
опрему потребну за превенцију професионалних болести, хаварија 
(акцидената) и хитних случајева; 

 да анализира радне акциденте и болести (повреде на раду и профе-
сионална обољења) и проблеме у вези безбедности и здравља на раду 
које постављају запослени, као и да разуме и да буде способна да 
саветује жене и мушкарце на различите начине (ризичне групе) у 
складу са њиховим правима; 

 да анализира и утврди (препозна) и редовно предузима одговрајуће 
мере и примењује принципе индустријске хигијене укључујући хије-
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рархију контрола, које су замена, инжењерске мере, радни поступци, 
администратвне мере и лична заштитна средства; 

 да препозна да су психолошки хазарди (напори, оптерећења и сл.) на 
радном месту узрок стреса и професионалних болести; 

 да 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 и да је безбедност и 
здравље на раду интегрални део свих њених активности; 

 да обезбеђује адекватно оспособљавање и усавршавање знања из об-
ласти безбедности и здравља на раду и обезбеди потребне капацитета 
у те сврхе по свим релевантним субјектима за сво (целокупно) ре-
левантно особље - запослене; 

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

 да интерним или другим актом уреди систем безбедности и здравља 
на раду који се заснива на учешћу заинтересованих запослених и ко-
ји препознаје и уважава права запослених (представници запослених) 
који треба да: 
- имају пуну и прецизну информацију о ризицима по безбедност и 

здравље на раду и користи најбоље поступке да контролише те 
ризике; 

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

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

- трагају, односно имају право за спољним саветом за проблемати-
ку безбедности и здравља на раду; 

- извештавају надређене о проблематици безбедности и здравља на 
раду; 

- учествују у поступцима и одлукама у вези безбедности и здравља на 
раду; и 

- буду слободни од репресивних мера због чињења неке од ових 
ствари.  

Формирање одбора 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 програма организације за 
безбедан и здрав рад. Заједнички одбори могу да врше важне улоге попут при-
купљања информација, развоја и ширења упутстава за безбедан рад и програма 
за оспособљавање, извештавања, записивања и истраживања акцидената, интер-
них контрола, давање информација на проблеме постављене од стране запосле-
них. Представници запослених у овим одборима не би требало да се постављају 
од стране руководства већ да буду бирани од стране запослених. Чланство у 
овим одборима треба да буде једнако подељено између руководства и представ-
ника запослених и треба да укључује и жене и мушкарце где год је то могуће. 
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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 пита-
њем безбедности и здравља на раду су: 

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

Бројне МОР конвенције и препоруке, примењљиве на посебне ин-
дустрије; 

 препоруке МОР - препорука бр. 164, и др.; 
 домаће законодавство; 
 серија ОХСАС 18001 (4) стандарда који се односе на спецификације 

међународног система управљања безбедношћу и здрављем на раду.  

6. ЛИТЕРАТУРА 
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4. ***: Менаџмент система безбедности и здравља на раду, (Сутоморе 

2008); 
5. ***:СРПС ОХСАС 18001 Систем управљања заштитом здравља и 
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ЗАКОН О ЗАБРАНИ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ -  
ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ И РАЗЛОЗИ ИЗРАДЕ 

 
С. Лакићевић-Стојачић1 

 
Проучавање «мобинг» - понашања почело је 80-тих година XX века када је 

прву званичну дефиницију «мобинга» дао Хајнц Лaјман, немачки психолог који је 
живео у у Шведској, указао на последице «мобинга», основао клнику за помоћ жрт-
вама «мобинга», издао неколико књига и велики број чланака о мобингу.  

Назив је настао од енглеског глагола «то mob», што значи насрнути у ма-
си, бучно навалити на некога и именице “mob” која значи руља, гомила, багра, 
олош, маса, а скован је захваљујући истраживањима Конрада Лоренца који је про-
учавао и описао, понашање неких животиња које се удружују против једног члана, 
нападaју га и истерују из заједнице, понекад са смртним исходом. У енглеском 
говорном подручју често се користи и израз балунг (bullung) који се односи углав-
ном на насилничко понашање у школи. Према истраживањима 55% «мобинга» је 
вертикални, а 45% је хоризонтални «мобинг». Вертикални «мобинг» означава зло-
стављање једног подређеног, или једног по једног запосленог док се не уништи 
цела циљна група (порекло назива bossing) или када једна група радника злостав-
ља предпостављеног што се догађа у само 5 % случајева. Хоризонтални »мобинг» 
одвија се између запослених на једнаком положају у хијерархијској лествици.  

Постоје 45 различитих активности које се препознају у процесу «мобин-
га», а у различитим културама постоје и карактеристична специфична понашања. 
На пример, у радном окружењу жртва «мобинга» не може доћи до речи, стално се 
прекида у говору или се игноришу као да не постоји, или се разговор нагло преки-
да у тренутку када жртва улази у просторију или се жртва искључује из друштве-
ног живота на послу, или се премешта у канцеларију удаљену од радних про-
сторија осталих запослених, или јој се ускраћују потребне информације за рад, 
или се запослени стално излаже критици, или се неосновано обезвређују резул-
тати рада итд.  

У првој фази «мобинга» појављују се нерешени међуљудски односи. У 
другој фази потиснута агресија ескалира у психотерор. Жртва се осећа мање 
вредном губећи углед у својој радној средини. У трећој фази је већ обележена. 
Четврта фаза је обележена грчевитом борбом жртве да се бори за опстанак и јавља 
се синдром изгарања на послу. У последњој петој фази жртва је већ оболела од 
хроничних болести, напушта или бива отпуштена са посла.  

Последице које након тога уследе могу бити катастрофалне и разорне за 
саму жртву, њено здравље и породицу, али и за друштвену заједницу у целини.  

Стога можемо рећи да је да се ради о друштвеној појави која значајно 
утиче на поремећај међуљудских односа на послу. «Мобинг» упозорава на ве-
лику друштвену и психолошку важност радног места.  
                                                

1 Министарство за рад и социјалну политику РС, Београд 



Процена ризика - Копаоник 2009. 20

Радно-правни положај запослених веома je важнo питањe у условима тр-
жишне економије и зависи од решења у радном законодавству и њиховој прак-
тичној примени. Од положаја запослених, мотивисаности за рад, услова рада, 
зависи и успешност пословања и конкурентност послодавца на унутрашњем и 
спољном тржишту.  

У оквиру Европске Уније, дошло је до значајних реакција на «мобинг». 
Резолуција Европског парламента о узнемиравању на радном месту из 2001. го-
дине (European Parliament Resolution on Harassment at the Workplace 2001/2339 
INI) позива све земље чланице да се супротставе злостављању и сексуалном уз-
немиравању на радном месту.  

Указујући на бројне негативне последице које «мобинг» има по запосле-
не, Резолуција указује и на његове негативне последице по послодавце, а наро-
чито оне које се односе на смањење продуктивности радника.  

Резолуција не усваја јединствену дефиницију «мобинга» већ као непо-
жељна понашања истиче узнемиравање (harassment), насиље (violence), злостав-
љање (bullyng) и друге облике насиља на радном месту за које се каже да пред-
стављају акте којима се повређује људско достојанство, приватност и интегритет 
људске личности.  

Европски парламент је позвао све социјалне партнере у државама члани-
цама да заједнички раде на развоју сопственог приступа у борби против насиља 
на радном месту.  

Упоредна европска законодавства имају различите начине решавања овог 
проблема.  

Тако, на пример, у Републици Француској постоје развијене институције 
које се баве питањем дискриминације по свим основима. Прописима Европске 
уније такође се уређује питање дискриминације, односно једнакости, а донекле и 
питање моралног узнемиравања.  

Питање моралног узнемиравања уређено је Законом о раду (постоји закон-
ска дефиниција), као и кривичним законом. За случајеве узнемиравања на раду 
надлежна је инспекција рада, која има задатак да утврди постојање узнемиравања на 
раду са последицама на здравље запосленог (у сарадњи са надлежним лекаром) и да 
предузме мере: подношење пријаве јавном тужиоцу или налагање одређених мера 
послодавцу. У кривичном закону су прописане строге казне за починиоце узнемира-
вања, а у Закону о раду оне су симболичне. Постоје тешкоће у доказивању постоја-
ња моралног узнемиравања и има мало утврђених случајева узнемиравања.  

Надаље, у Републици Ирској је 1999. године донет први закон у области 
безбедности и заштите на раду чији фокус је био безбедно радно окружење. 
Приликом доношења Закона нису били узети у обзир психолошки аспекти зло-
стављања на радном месту. Због великог броја злостављања на радном месту 
2005. године дошло је до измене тог закона.  

У Ирској постоје правилници о понашању (кодекси). Кодекс може да се 
користи као доказ на суду, односно да послодавац није поступао по њему.  

Сваки послодавац мора да има Изјаву о безбедности (правилник о за-
штити на раду) у којој наводи како треба да поступа да би обезбедио заштиту за-
послених, па и у домену заштите од злостављања на раду. Ако послодавац нема 
Изјаву о безбедности биће санкционисан. У сваком предузећу мора да постоји 
лице надлежно за послове безбедности и здравља на раду које, ако га не изаберу 
запослени, бира послодавац.  
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Пред судом рада запослени, ако сматра да је изложен злостављању на 
раду, може да покрене спор.  

Већина случајева узнемиравања и злостављања на раду се решава код по-
слодавца. Циљ је да се не покреће поступак пред судом. Постоји могућност да код 
послодавца случај узнемиравања, односно злостављања решава консултант као 
независна особа (особа изван предузећа), али и у самом предузећу могу да постоје 
лица задужена за решавање случајева узнемиравања, односно злостављања на 
раду. Улога лица која учествују у решавању случајева узнемиравања и злоста-
вљања на раду је да се постигне споразум како би дошло до мирења. Највећи број 
успешно решених случајева је у поступку медијације. Трошкове медијације сноси 
послодавац. Медијатори се одређују споразумом обе стране у спору и не постоји 
списак (листа) медијатора. За медијаторе се бирају особе које уживају углед.  

У Шведској је 1993 године донесена Уредба о виктимизацији на раду. 
Виктимизација се дефинише као повремено, поновљено, прекорно или нарочито 
негативно спровођење поступака који су усмерени против поједничаног запосле-
ног који могу резултирати његовим изоловањем и искључењем из радне заједни-
це. Уредбом је предвиђено да је послодавац у обавези да спречи виктимизацију 
у највећој могућој мери и да свима у радном окружењу стави на знање да је та-
кво понашање недозвољено.  

У јулу 2002 године у Белгији је донесен Закон против насиља и моралног 
или сексуалног узнемиравања на послу. Према овом закону насиље на радном 
месту поистовећује се са сваком објективном ситуацијом у којој је запослени 
прогањан у којој му се прети и насрће на његов морални и физички интегритет. 
Законом је предвиђена обавеза послодавца да предвиди правила интерног дисци-
плинског поступка којим ће се казнити злостављач. Закон такође предвиђа да 
послодавац сачини годишњи план превенције на спречавању злостављања на ра-
ду и постави повереника за спречавање злостављања на раду. 2006. године извр-
шене су измене горе поменутог Закона чиме је повећан значај интерне проце-
дуре заштите запослених где послодавци имају могућност да именују интерног 
медијатора који пружа помоћ жртвама.  

Уставом Републике Србије (члан 60. став 4), поред осталог, утврђено је 
да свако има право на поштовање своје личности на раду.  

У Републици Србији, положај и права запослених уређују се Законом о 
раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), као системским законом у об-
ласти рада, колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду. 
Овим законом утврђена је забрана дискриминације, узнемиравања и сексуалног 
узнемиравања. Међутим, психолошко узнемиравање на раду које није засновано 
на дискриминаторским основама, није посебно уређено Законом о раду, те се с 
тим у вези и указала потреба да се питање «мобинга» (као психолошког узнеми-
равања на раду) важно уреди и санкционише и у нашем законодавству.  

На одређени начин раст појаве «мобинга» условљен је и просецима глоба-
лизације и либерализације, односно угрожавања вредности европског социјалног 
модела, чији је саставни део концепт социјалне тржишне привреде и концепт 
социјално одговорног менаџмента. Посебно се у условима транзиције у државама 
бившег социјалистичког система стварају претпоставке за ширење «мобинга», 
кроз сурову, нехуману, социјално неодговорну менаџерску политику како би се 
сами запослени навели да откажу уговор о раду. Послодавац тако избегава закон-
ску обавезу у поступку колективног отпуштања и исплату отпремнина.  
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Приватизација, реорганизација, реструктурирање предузећа су неки од 
процеса у нашим условима, који уз велику конкуренцију, све израженији прити-
сак, стварају услове за настанак нових видова кршења права на поштовање лич-
ности на раду, као што је «мобинг», који представља злонамерно непријатељско и 
неетичко понашање према запосленом. «Мобинг» је присутан у свим структурама 
запослених и на свим нивоима рада, укључујући и руководећи кадар.  

Против «мобинга» треба се борити пре свега превентивним средствима, 
и адекватним санкционисањем. Доношење законске регулативе, као и обезбеђи-
вање заштите запослених од «мобинга», са циљем да се ова појава спречи и сма-
њи на најмању могућу меру је нешто што је нужно учинити у наредном периоду.  

У Министарству рада и социјалне политике оформљена је радна група у 
циљу доношења новог Закона о раду али и изради сета закона којима се регули-
ше област рада. Због објективног постојања да се ова област што хитније регу-
лише приступило се изради нацрта Закона о спречавању злостављања на раду, у 
чијој су изради учествовали представници свих социјалних партнера, еминентни 
стручњаци из области радног законодавства и Врховног суда.  

У току новембра одржана је јавна расправа на Нацрт закона о спречавању 
злостављања на раду. Заједничка оцена свих учесника је да се ради о нехуманој и не-
цивилизацијској појави и да је као такву треба законски уредити и санкционисати.  

«Мобинг» је специфичан облик понашања на радном месту, када једна 
особа или група особа психички (морално) злоставља и понижава другу особу, 
са циљем угрожавања њеног угледа, части, људског достојанства и интегритета, 
све до елиминације са радног места.  

Нацрт закона о спречавању злостављања на раду утврђује права и обаве-
зе послодавца и запослених у вези са злостављањем, заштиту од злостављања, 
судску заштиту и казнене одредбе све са циљем обезбеђења здраве радне око-
лине, и обезбеђењем услова рада у којима се поштује достојанство личности и 
афирмише већа мотивација и ефикасност рада и боља послована сарадња и ко-
начно бољи резултати рада и већа продуктивност.  

Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са 
радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца који обухвата све по-
слодавце (државне органе, предузећа, предузетнике и друге послодавце) поступак 
судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за 
спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Њиме је забрањен било који вид 
злостављања на раду и у вези са радом запослених и других лица ангажованих ван 
радног односа. Злостављање је свако активно или пасивно понашање које чини по-
слодавац, неко од запослених или група запослених према запосленом или групи за-
поселних код послодавца које се понавља и има за циљ повреду достојанства угледа 
личног и професионалног интегритета са циљем да се запослени изолује или наведе 
да на сопствену иницијативу откаже уговор о раду или раскине уговор о раду. Закон 
се такође односи и на случајеве сексуланог узнемиравања.  

С обзиром да је циљ закона превентивно деловање на сузбијању појаве «мо-
бинга» утврђена је обавеза обавештавања запосленог, пре ступања на рад, о забрани 
вршења злостављања, о узроцима, облицима и последицама и заштити од вршења 
злостављања.  

С друге стране запослени има право да буде упознат са правима и обаве-
зама у вези са забраном злостављања као и обавезу да се уздржи од понашања 
које представља злостављање.  
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Заштита од злоствљања остварује се код послодавца у поступку медија-
ције, као и у поступку утврђивања одговорности за непоштовање радне дисцип-
лине односно повреду радне дужности, као и пред надлежним судом у парнич-
ном поступку, који има карактер радног спора.  

Поступак медијације има за циљ окончавање спора без покретања суд-
ског поступка. Исти је неформалан и на сам поступак примењују се одредбе 
Закона о медијацији.  

Поступак медијације се окончава споразумом страна у спору у року од 8 
дана од дана покретања поступка.  

Сматра се да поступак медијације није успео ако стране у спору не одре-
де медијатора у року од три дана, ако стране у спору не закључе споразум, те ако 
медијатор обустави поступак медијације у сучајевима када злостављаном лицу 
прети непосредна опасност по здравље или од настанка ненадокнадиве штете.  

Одговорност за учиниоца злостављања утврђена је кроз повреду радне 
дужности и поступак за утврђивање његове одговорности покреће се у складу са 
законом.  

Мере које могу да се изрекну извршиоцу злостављања је дисциплинска 
казна, односно мера у складу са законом (удаљење са рада до 3 радна дана, нов-
чана казна, престанак радног односа) као и мере предвиђене овим законом као 
што су опомена, удаљење са рада од 4 до 30 радних дана без накнаде зараде.  

Запослени који није задовољан заштитом од злостављања може против 
послодавца да покрене спор пред надлежним судом у року од 15. дана од дана 
достављања одлуке односно обавештења о окончању поступка код послодавца.  

Запослени над којим је извршено злостављање може у поступку пред 
судом да захтева забрану вршења злостављања, накнаду штете, заштиту других 
права у складу са законом.  

Поступак пред судом је хитан и суд може у току поступка по службеној 
дужности одредити привремене мере које се примењују у извршном поступку. У 
поступку у парницама за остваривање судске заштите због злостављања тужи-
лац је ослобођен од плаћања судске таксе.  

Надзор над применом закона врши управана инспекција за запослене у 
државним органима, органима аутономне покрајине и локалне самоуправе, а ин-
спекцијска рада за запослене у предузећима, установама и другим организа-
цијама.  

У најкраћем, као закључак анализе понуђених законских решења, треба 
истаћи да се законска регулатива у овој области руководи потребом обезбеђива-
ња целовитог система заштите од злостављања на раду, који би запосленима 
омогућио брзу и ефикaсну заштиту путем кратких рокова за поступање и већег 
броја привремених и заштитних мера. Иако остваривање права на заштиту од 
злостављања на раду у судском поступку даје додатне гаранције запосленом, 
ипак је стварање здраве и хумане радне средине права мера за превенцију и 
спречавање злостављања на раду.  
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КАКО ДАЉЕ – КОРЕКЦИЈА МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 
РАДНОГ МЕСТА И РАДНЕ ОКОЛИНЕ У БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉУ НА РАДУ И ЊЕНА ШИРА ПРИМЕНА 
 

Божо Николић1, Љиљана Ружић-Димитријевић1  
direktor@vtsns. edu. rs   

РЕЗИМЕ 

Управљање ризиком послoвања је важан део процеса управљања уопште у разним 
областима. У овом раду је приказана метода процене ризика радног места и радне околине 
развијена од експертског тима Високе техничке школе у Новом Саду, уз одређене корек-
ције. Како се ризиком управља не само у безбедности и здрављу на раду, већ и у другим 
областима, и како је уочена сличност у методологији процене ризика, ова метода је приме-
њена у области информационе технологије. Примена је успешна, што указује на универ-
залност методе и могућности даљег ширења њене примене.   

Кључне речи: процена ризика, информациона технологија, управљање ризиком 
 
 

A WAY FORWARD – CORRECTION OF THE RISK ASSESSMENT 
METHOD FOR WORKPLACE AND WORK ENVIRONMENT AND 

ITS WIDER APPLICATION  

АBSTRACT 

Risk management in the business area is an important part of the management process. 
This paper presents a method of risk assessment at the workplace and in work environment, 
created by our expert team, with some proposed corrections. As the risk management process is 
utilized in all occupational health areas, due to similarities in the methodology, this method can 
be applied in the information technology as well. The application was successfully carried out, 
which demonstrates universality of our method and possibility of its wider application.   

Keywords: risk assessment, information technology, risk management 

7. УВОД 
Са данашњим развојем информационе технологије и њеном широком 

применом у свим областима рада и свакодневних активности човека, неминовно 
је признати да она има све већи утицај у пословању.   

Улога ИТ у радним процесима највише се огледа у обради података. По-
даци, као врло значајни елементи радних процеса морају бити добро заштићени 
од оштећења или губитка. Узроци оштећења података могу бити различити, а 
последице многобројне и тешке. Штета узрокована оштећеним или нетачним по-
                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Сад, Нови Сад, Школска 1 
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дацима може ићи од безначајне са никаквим губитком за предузеће, до немилих 
догађаја, као што су губитак поверења, посла, живота или финансијска пропаст.  

У циљу добре и благовремене заштите података потребно је проценити 
ризик, управљати њиме и у области информационе технологије, баш као и у об-
ласти безбедности и здравља на раду. Управљање ризиком у ИТ области може 
бити део ширег процеса управљања ризиком у организацији или се може извести 
одвојено.  

Европска агенција сигурности информационе мреже ЕНИСА (ENISA – 
European Network Information Security Agency) објавила је више докумената који 
се баве овом проблематиком. Констатовано је да на европском нивоу постоји не-
колико проблема који се јављају. То је, пре свега, низак ниво свести о потреби 
управљања ризиком у области информационе сигурности. Затим, не постоји је-
динствена терминологија која би поједноставила комуникацију. Многи изрази се 
користе са различитим значењем. Поред тога тешко је доћи до прегледа посто-
јећих метода које се користе у процени ризика. Управљање ризиком у ИТ се не 
може посматрати изоловано, него заједно са методама и стандардима који посто-
је у ИТ, ризику на раду и у другим областима.  

Експерти из области информационе безбедности прихватају да је проце-
на ризика део управљања ризиком, која се изводи у дискретним временским тач-
кама, док је управљање ризиком рекурентна активност. Оба ова појма су проце-
си који се изводе низом активности. Управљање ризиком мора да: 

- дефинише област дејства: спољно и унутрашње окружење, генерише 
садржај и формулише критеријум ризика, 

- идентификује ризик, анализира га и оцени, 
- третира ризик, тј. препоручи мере за његово смањење, спроведе их и 

идентификује, тј. процени преостали ризик, 
- прихвата ризик, 
- прати и контролише.   
Овај процес се периодично и по потреби понавља и ажурира и то је један 

континуални процес који се стално изводи. Наравно он се односи на актуеалан по-
знати ризик и заснива се на искуственим и статистичким вредностима. ЕНИСА 
жели да иницира процену настајућег, могућег будућег ризика (emerging), која би 
се заснивала на виртуелном будућем сценарију и квалитет процене би зависио од 
веродостојности и реалности тог сценарија.   

8. СТАНДАРДИ И МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У 
ИНФОРМАЦИОНОЈ ТЕХНОЛОГИЈИ 

Први међународни ISO стандард за управљање информационом сигурно-
шћу је 17799:2000. Главни елементи сигурности су дефинисани као: 

- поверљивост (информације су доступне само овлашћеним особама) 
- интегритет (тачност и комплетност информација и начина обраде) 
- расположивост (информације су расположиве за употребу) 
Процена ризика је дефинисана као процена опасности за информације, 

рањивости информација и информационих система и вероватноће појаве опасно-
сти. Управљање ризиком је дефинисано као процес идентификовања, контроле и 
смањивања ризика, уз финансијску оправданост.  

Стандард ISO 17799:2005 дефинише 11 сигурносних категорија 
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Управљање сигурносним инцидентима је нова категорија у односу на 

ISO 17799:2000 и представља скуп циљева и сигурносних контрола, као што је 
пријављивање сигурносних инцидената и управљање тим инцидентима у саглас-
ности са законском регулативом.  

Овај стандард дефинише и нове категорије ресурса: људе, њихове квали-
фикације, као и углед организације. Поред тога дефинише се и одговорност вла-
сника и корисника ресурса, као и одговорне особе којој власник ресурса може 
делегирати одређене одговорности.  

Опште процедуре за имплементацију процеса управљања информацио-
ном сигурности предвиђене су ISO стандардима (13335, 17799, 27001), али треба 
наћи метод за њихово спровођење.   

Организација за економску сарадњу и развој (OECD – Organization for 
Economic Cooperation and Development) је дала упутство за сигурност информа-
ционих система и мрежа са следећим основним принципима: 
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- учесници треба да су свесни потребе сигурности информационих си-
стема и мрежа и како да је побољшају 

- сви учесници су одговорни за ту сигурност 
- учесници треба да делују тимски и кооперативно да би спречили, 

открили и реаговали на сигурносни инцидент 
- спровести процену ризика 
- инкорпорирати сигурност као битан елеменат ИС и мреже 
- усвојити детаљан приступ управљању сигурности 
- понављати процену сигурности ИС и мрежа и модификовати полити-

ку безбедности, практичне мере и процедуре 
Постоје многе методе развијене из стандарда или разних других органи-

зација. Све оне дају општи опис ресурса информационог система, опасности и 
рањивости и класификацију ризика. Проучили смо неке од постојећих метода.  

2. 1.  IT-Grundschutz (IT Baseline Protection Manuel –  
 упутство за ИТ заштиту) 

Ово је метода коју је разрадила Федерална канцеларија за информациону 
сигурност у Немачкој. Она користи традиционални приступ анализи ризика. Иден-
тификоване су све опасности и додељене им вероватноће (likelihood) дешавања. 
Резултати ове анализе су коришћени да се изаберу одговарајуће сигурносне мере и 
процени преостали ризик.  

Ова методологија дефинише следеће ИТ ресурсе:  
7. Инфраструктура, 
8. Организационе, персоналне и техничке компоненте, као подлога за 

коришћење ресурса 
9. ИТ системи самостални и умрежени 
10. Комуникационе везе између ИТ система и са спољним светом 
11. ИТ апликације које се извршавају на ресурсима 
Прво се прикупе подаци о ИТ систему и опише се (тип, функција), плат-

форма (хардвер, софтвер), локације, број, стање, корисник, администратор. Затим се 
скупе подаци о ИТ апликацијама и одговарајућим подацима који се у њима обра-
ђују. Различити нивои заштите се могу захтевати у зависности од последица које 
може изазавати нарушавање сигурности.  

Прецизан прорачун штете и вероватноће дешавања није могуће класичном 
квантитативном методом извести, а и интерпретирање резултата је проблематично, 
тако је ова методологија предвидела квалитативну методу за процену ризика.  

Класификација ризика се може извести на следећи начин према штети, 
тј. негативним ефектима: 

 кршење закона, уговора и сл.  
 нарушавање приватности података 
 физичке повреде 
 нарушавање дужности  
 негативни унутрашњи или спољашњи ефекти 
 финансијски губици 
На основу потенцијалне штете дефинисане су 3 категорије заштите: 
 Нормални захтеви заштите утицај квара или оштећења је ограничен 
 Високи захтеви заштите  утицај квара или оштећења може бити 

значајан 
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 Врло високи захтеви заштите – утицај квара или оштећења може бити 
великих размера, што може довести до опасности за егзистенцију ком-
паније.  

Наравно, свака организација мора одредити услове који би се применили 
за интерпретацију ових нивоа заштите.  

Направљен је каталог мера сигурности које треба да су спроведене за на-
ведене ресурсе, као и каталог опасности. Пре анализе ризика овај метод прове-
рава да ли су спроведене све мере сигурности предвиђене каталогом. Затим се 
идентификују опасности које се не могу избећи мерама предвиђеним у каталогу 
и препоручују се додатне мере за редуковаање ризика на прихватљив ниво. Иако 
се преостали ризик прихвати, предвиђа се његово одржавање на том нивоу и 
стално побољшање сигурности система.  

2. 2.  Sp800-30 NIST (National Institute of Standards and Technology) 
Водич за управљање ризиком система информационе технологије, са 

препорукама Националног института за стандарде и технологију из САД-а, на 
сличан начин третира управљање ризиком у области информационе технологије. 
Прво се идентификују ресурси информационог система и њихове каратеристике. 
Затим се препознају опасности за ресурсе и њихове слабости и одреди вероват-
ноћа инцидентних дешавања, као и њихове последице. Коначно, ризик се рачуна 
преко квадратне матрице као производ вероватноће дешавања инцидента и те-
жине последице.  

Класификација је полуквантитативна. Усвојене су квалитативне оцене са 
одређеном скалом 0. 1, 0. 5, 1 за вероватноћу, а 10, 50, 100 за последице.  

Табела 1: Матрица нивоа ризика 

Вероватноћа  
Последице  

Ниска  
(10) 

Средња  
(50) 

Висока  
(100) 

Висока (1. 0) Ниска  
10*1. 0=10 

Средња  
50*1. 0=50 

Висока  
100*1. 0=100 

Средња (0. 5) Ниска  
10*0. 5=5 

Средња  
50*0. 5=25 

Средња  
100*0. 5=50 

Ниска (0. 1) Ниска  
10*0. 1=1 

Ниска  
50*0. 1=5 

Ниска  
100*0. 1=10 

 
Тако се добија класификација ризика на следећи начин:  

Табела 2: Класификација ризика 

Ниво ризика  Опис ризика и потребне акције 

Висок  
(x > 50) Неопходне корективне мере што пре 

Средњи 
(10 < x <= 50) 

Неопходне корективне мере у разумном 
временском периоду 

Низак 
(x <= 10) 

Могу се применити корективне мере или 
прихватити ризик 



Процена ризика - Копаоник 2009. 29

Овај Институт препоручује периодично понављање процене ризика сва-
ке 3 године, а и чешће, ако дође до већих промена у систему, било у окружењу 
или због нових технологија.   

9. ПРОЦЕНА РИЗИКА У БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
Према члану 3. Правилника о начину и поступку процене ризика на рад-

ном месту и у радној околини, процена ризика заснива се на систематском еви-
дентирању и процењивању свих фактора у процесу рада, односно, методологија 
процене ризика обухвата:  

- упознавање предузећа, процеса рада, организације, технологије и сл.  
- препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту 

и у радној околини 
- процењивање ризика у односу на опасности и штетности 
- утврђивање начина и мера за отклањање, смањење и спречавање ризика 
- поновно процењивање ризика у односу на преостале опасности и ште-

тности (после спроведених мера) 
- закључак 
- мере за одржавање преосталог нивоа ризика 
Процена ризика може се извршити на бази више различитих критеријума 

као што су: 
- компаративни 
- квалитативни 
- квантитативни 
- полуквантитативни 

при чему су сви ови критеријуми једнако прихватљиви.  
У оквиру методологије и свеобухватне процене ризика важно је дефини-

сати и саму методу процене ризика која може да обезбеди следеће: 
- процену свих ризика којима су радници изложени 
- процену ризика за сваког радника 
- процену ризика радног места (било да је оно груписано, дефинисано 

као делатност или само радно место) 
- процену ризика радне околине 
На Високој техничкој школи струковних студија из Новог Сада је фор-

мирана метода процене ризика и примењена у великом броју пројеката који су 
рађени за наручиоце из привреде. Метода је у неколико наврата објављивана, ка-
ко у земљи (8), тако и у иностранству (7).  

Да би се анализирала употреба ове методе у области информационе те-
хнологије даће се кратак пример методе, а истовремено искористити прилика да 
се у овом раду промовише и корекција методе.  

Метода процене ризика: 
- први корак: дефинисање нивоа ризика  

o Занемарљив     х < 5  
o Низак али значајан    5 ≤ x < 50  
o Висок      50 ≤ x < 500  
o Неприхватљив    x ≤ 500 
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- други корак: одређивање ризика као производ вероватноће дога-
ђања, учесталости, величине штете и утицаја броја људи истовреме-
но изложених ризику: R= V*F*Š*B 

- трећи корак: одређивање елемената који утучу на величину ризика:  
o за радно место  

 вероватноћа догађаја (из табеле) 
 за радну околину:  
 ризик се одређује на сличан начин 
 учесталост изложености опасности (из дате табеле) 
 степен могуће штете (из дате табеле) 
 коефицијенат броја радника изложених ризику (из дате 

табеле) 
 вероватноћа догађаја се одређује на следећи начин: 

Из табеле вероватноће може се успоставити математичка зависност веро-
ватноће и променљиве „n“ а на укупан број посматрања у овом случају „N“ = 8, 
и она је дата у следећој табели и у дијаграму.  

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

V 0,033 1 1,5 2 5 8 10 15 
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f(x) = 16,46 (n/N)2,7 

n – број негативних опажања 
N – укупан број опажања  

f(x) 0,06 0,39 1,16 2,53 4,63 7,57 11,48 16,46 
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ВЕРОВАТНОЋА ДЕШАВАЊА
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Вероватноћа дешавања (V) / Контакта са опасношћу 
Скоро немогуће – могуће само под екстремним околностима  0,033 
Врло мало вероватно – али ипак могуће  1,0 
Мало вероватно – али се може десити  1,5 
Могуће – али није уобичајено  2,0 
50% могуће  5,0 
Вероватно – није изненађење  8,0 
Вероватно – треба очекивати  10,0 
Извесно – сигурно ће се десити  15,0 

 
 учесталост изложености опасности (из табеле) 
 

Учесталост изложености опасности (F) 
Једном у радном веку 0,1 
Годишње  0,5 
Месечно 1,0 
Недељно 1,5 
Дневно  2,5 
Часовно  4,0 
Константно  5,0 

 
 степен могуће штете (из табеле) 
 

Степен могуће штете (Š), узимајући у обзир најгори могући случај 
Огреботина / модрица / мотивација 0,1 
Посекотина/благи пропратни ефекти/опекотине/подршка менаџмента 0,5 
Комуникација / знања и способности 1,0 
Мањи ломови или блага болест (привремена)/све психофизичке осо-
бине заједно 

2,0 
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Ломљење веће кости или озбиљна болест (привремена) 4,0 
Губитак уда, ока, вида (перманентно)  6,0 
Губитак два уда, очију (перманентно)  10,0 
Фаталност  15,0 

 
 коефицијенат броја радника изложених ризику (из табеле) 
 

Број људи изложених опасности (B) 
1 – 2 особе  1 
3 – 7 особа  2 
8 – 15 особа  4 
16 – 50 особа 8 
преко 50 особа  12 

 
Сада ће формула за израчунавање ризика добити облик:  

R = f (x) * F * Š * B  

Вредности за вероватноћу f(x) су вредности у табели вероватноће које ће 
се користити у будуће и за радна места, дакле то су кориговане вредности као 
део кориговане методе процене ризика.  

 
Вероватноћа дешавања (V) / Контакта са опасношћу  

Скоро немогуће – могуће само под екстремним околностима  0,033 0,06 
Врло мало вероватно – али ипак могуће  1,0 0,39 
Мало вероватно – али се може десити  1,5 1,16 
Могуће – али није уобичајено  2,0 2,53 
50% могуће  5,0 4,63 
Вероватно – није изненађење  8,0 7,57 
Вероватно – треба очекујивати  10,0 11,48 
Извесно – сигурно ће се десити  15,0 16,46 

10. ПРОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Процена ризика у овој области се одвија истим корацима као у области 
заштите на раду: 

 Дефинишу се ресурси и њихове карактеристике (предузеће, процес 
рада, технологија), 

 препознају и утврде опасности и штетности за податке, тј. Аплика-
ције у којима се користе и креирају (радно место) и за њихово окру-
жење, а то би био цео информациони систем (радна околина).  

У области заштите на раду постоји регулатива којом су дефинисане 
опасности и штетности по категоријама. У информационој технологији се оне мо-
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гу дефинисати по другим категоријама. Поменули смо да су поједине организа-
ције формирале каталоге опасности. Опасности би се могле разврстати по при-
роди настајања на физичке, техничке, људске итд. У одређивању могућих опас-
ности и штетности требало би консултовати систем администраторе, програмере, 
као и обичне кориснике сервиса које нуди информациони систем. Неке од мо-
гућих опасности које могу угрозити безбедност података и изазавати штете већих 
размера су на пример: 

- нестанак струје  
- технички квар радне станице или сервера 
- оштећење софтвера  
- неовлашћени приступ подацима 
- неодговоран однос према заштити података 
- вируси 
- грешке у програмском коду...  
Следећи корак је 
 проценити ризик у односу на идентификоване опасности и штетности 
Ризик се исто може израчунати као производ вероватноће дешавања опа-

сности, фреквенције и штете. Вероватноћа и фреквенција дешавања се могу про-
ценити на основу неке статистике која се води у одржавању система или корис-
тећи искуство запослених у тој области. Као што смо за радно место користили 
табелу за вероватноћу дешавања (сада кориговану), тако бисмо овде за поједину 
апликацију која се извршава у информационом систему. Скала за степен штете 
је иста, једино смо штете дефинисали на следећи начин: 

Табела 3a: Степен могуће штете 

Нарушавање регулативе  0. 1 
Нарушавање права на приватност података 0. 5 
Комуникације/знања и способности 1. 0 
(Озбиљна) повреда је могућа (опасно по живот) 2. 0 
Угрожена репутација, поверење 4. 0 
Угрожена егзистенција компаније 6. 0 
Значајни финансијски губитак који се може преживети 10. 0 
Финансијски губитак који компаније не може преживети 15. 0 

 
Ризик окружења апликације (радне околине), тј. стање целог информа-

ционог система одредили бисмо као за радну околину користећи за информаци-
они систем однос броја негативних ознака карактеристика система и броја свих 
посматраних карактеристика.  

Да би се процењени ризик смањио  
 препоручују се мере за отклањање, спречавање и смањење ризика и 
 поновна процена ризика после спроведених мера.  
Тако процењени ризик се класификује и прихвата на одређеном нивоу 

што представља 
 закључком се даје коментар о величини и значају ризика за даљи рад 

предузећа, система или апликације 
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 и у информационој технологији управљање ризиком је непрекидан 
процес па се предвиђају мере за одржавање ризика на жељеном ни-
воу, што представља један циклус процене ризика који се може по-
нављати у одређеном периоду или по потреби.  

11. ЗАКЉУЧАК 
Управљање ризиком је неопходно у свим делатностима. Правила која 

важе за управљање и процену ризика су заједничка за све области. Ова правила 
су детаљно разрађена у области безбедности и здравља на раду. Ми смо желели 
да проширимо примену тих правила и на друге области и користимо нашу ме-
тоду развијену и коришћену у процени ризика радног места и радне околине. Ра-
злике које се јављају су у врстама опасности и штетности, које се морају препоз-
нати и дефинисати.   

Информациони систем је врло сложен систем који се састоји од много 
елемената, како хардверских, тако и софтверских, а посебно осетљиви и значај-
ни елементи су подаци, као крајњи производ, који учествује у свим процесима 
пословања једне компаније. Зато је и важна процена ризика оштећења и губитка 
података и предузимање мера за њихову заштиту.   
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НЕКА ИСКУСТВА ПРИ ПРОЦЕНИ ОПАСНОСТИ И РИЗИКА  
ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 
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РЕЗИМЕ  

Усклађивање законских прописа Републике Србије са прописима Европске 
Уније у оквиру области Безбедности и здравља на раду подразумева и обавезу сваког 
привредног субјекта да поседује Акт о процени ризика радних места.  

Проценом ризика сагледавају се сви радни и технолошки процеси као и цело-
купна средства,сировине и материјали који се користе у тим процесима. Битно је узети у 
обзир сваки елемент који може изазвати ризик од повреде на раду.  

Електрична енергија, посебно напонски левак, је значајан извор опасности по 
живот радника. Тај ризик се мора проценити и на одговарајући начин редуковати. У ра-
ду је предложен један такав приступ.  

Кључне речи: опасност, табеле ризика, електрична струја, напонски левак, зона 
опасности.  

 
 

SOME EXPERIENCES ON RISK ASSESSMENT REGARDING 
ELECTRICITY HAZARDS 

ABSTRACT  

The harmonization between the Republic of Serbia and the European Union regarding 
procedures on risk assessments force companies in Serbia to meet those requirements.  

Those risk assessments regard all important factors. These are: technological proces-
ses, materials, equipment etc.  

Electric energy, especially the voltage field, is a significant source of lethal danger. It 
has to be properly done. This paper proposes one of possible ways to do it.  

Key words: danger, risk tables, electrical power, voltage field, dangerous zone.  

1. УВОД 
Значајна група опасности по радна места су она која се појављјују ко-

ришћењем електричне енергије. Ту се могу сврстати: 
- опасности од директног додира са деловима електричне инсталације, 
- опасности од индиректног додира, 
- опасности од топлотног дејства електричне струје, 
- опасности од последица атмосферског пражњења и друге.  

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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Све ове опште категорије садрже низ конкретних проблема који се, без 
обзира на своју честу појаву, могу лако превидети.  

Потребно је увек приликом процене ризика указивати на овакве кон-
кретне случајаве који могу бити извор високе опасности по радно особље.  

Баш такав један случај је овде посебно обрађен, реч је о појави „напон-
ског левка“ у околини електроенергетских објеката.  

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. Вредности потенцијала су различите, нај-
веће су уз саму траку, док се смањују повећањем раздаљине.  

 

Слика 1.: Графички приказ ″напонског левка″ 

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 посто-
јати 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.  

Напон корака је описан са: 

Поцинкована трака 
0,7 

Напон корака Uк 

10 kV Трансформатор 
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k
ts

k d
d

UU       (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.  
Ако узмемо напон трафо станице 10 кV и растојање 20 m (реалан случај) 

добијамо вредност за напон корака Uк = 700 V. По Правилнику [2] једнофазни 
опасан напон је од 40 V.  

3. ПРОЦЕНА РИЗИКА 
Приликом процене ризика описане опасности се морају узети у обзир. Та-

беле за процену ризика Високе техничке школе из Новог Сада би се требале про-
ширити. Предлог проширења је доле наведен.  

У табели објекта (табела 1), треба додати колону "Удаљеност од најбли-
жег земљовода је већа од 8 m". Мисли се на то да је удаљеност пролазних и 
прилазних путева објекта од најближег земљовода је већа од 8 m.  

Табела 1.: Део табеле за процену објекта, са додатом колоном  
(табела: Анализа примењености општих и посебних мера заштите  
у грађевинском објекту намењеном за радне и помоћне просторије) 
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"+" - ако јесте, утиче на ризик тако што га смањује; 
"-" - ако није, утиче на ризик тако сто га повећава; 
"/" - не може да се деси.  
У табели етаже (табела 2), треба додати колону "Удаљеност од најбли-

жег земљовода је већа од 4 m". Мисли се на то да је удаљеност пролазних путева 
етаже од најближег земљовода је већа од 4 m.  

Где су могући одговори: 
"+" - ако јесте, утиче на ризик тако што га смањује; 
"-" - ако није, утиче на ризик тако што га повећава; 
"/" - ако се не ради о приземној етажи.  

Табела 2.: Део табеле за процену етаже, са додатом колоном  
(табела: Анализа примењености општих и посебних мера заштите  

у погону - на радној етажи и израчунавање ризика) 
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Табела 3.: Део табеле за процену просторије, са додатом колоном  
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У табели процене просторије (табела 3), треба додати колону "Удаље-
ност од најближег земљовода" (не треба прецизирати меру, ни 4 ни 8 метара, јер 
су и друге карактеристике просторије написае на овај начин). Мисли се на то да 
је удаљеност пролазних и прилазних путева и радних места од најближег земљо-
вода већа од 4 m.  

Где су могући одговори:  
"+" - ако јесте, утиче на ризик тако што га смањује; 
"-" - ако није, утиче на ризик тако што га повећава; 
"/" - ако се не ради просторији у приземљу.  

4. ПРЕДЛОГ МЕРА 
Прва мера за редукцију ризика, која се може предузети је привремено за-

штитита радника до потпуног решења проблема. Могуће је забранити одвијање 
радних активности у зони опасности. То би било најсигурније и најбоље решење. 
Међутим, то повлачи озбиљне последице по производњу тако да се увек не прибе-
гава тим мерама. Некада је могуће и привременим средствима елиминисати опас-
ност, тј. омогућити наставак радних активности али на неком другом, привреме-
ном месту. Радни процес тада можда није најефикаснији, али се ипак одвија.  

Краткорочне мере нису увек могуђе. Тада се мора размишљати о трајном 
решењу и о обезбеђењу средстава за одабрано решење. Постављање чврсте про-
водне подлоге на под у зонама опасности није тако скупо решење, технички је 
адекватно али није сасвим по закону. По закону би било само потпуно измешта-
ње електроенергетског објекта ван радног простора фабрике.  

Чврсто опредељење Републике Србије је прикључење Европској унији. У 
оквиру процеса приближавања и хармонизације прописа донета је одлука о оба-
вези покретању поступка процене ризика на радним местима за све привредне 
субјекте. Рокови који су постављени су у старту пробијени, па је дошло до њи-
ховог продужавања.  

Једна од овлашћених установа за процењивање ризика је и Висока тех-
ничка школа струковних студија у Новом Саду. После разјашњавања почетних 
нејасноћа и недоречености процене су кренуле својим током. Сваки члан проце-
њивачког тима је добио овлашћење да процењује област која се поклапа са њего-
вом основном струком.  

Једна од тих области је била и процена ризика од опасног дејства елек-
тричне струје и напона. Иницијално се сматра да су тој врсту опасности најви-
ше, у свом раду, изложени радници електротехничке струке. Спровођењем по-
ступка процена се та тврдња и потврдила, уз опаску да постоје ситуације када су 
радници свих струка у тој врсти опасности.  

Једна од тих ситуација је када се радна места или путеви унутар фирме, 
поклапају са потенцијалним напонским левком земљоспоја електроенергетских 
објеката. Правилник [2] дефинише ту област као ″... зону опасности″ где ″... није 
дозвољен приступ месту земљоспоја на растојању мањем од 4 m у затвореним 
постројењима, односно 8 m на отвореном простору. ″ 

Ту врсту заштите би требало, углавном, обезбедити током пројектовања 
објеката. Рад на терену је показао да то често није тако. Често се срећу ситуације 
када је радно место или радни пут унутар зоне опасности. Поставља се питање 
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како третирати такве случајеве, наравно ако се пође од предпоставке да се закон 
мора поштовати.  

У раду су предложене измене садржаја табела за процену ризика, те 
привремене и трајне мере за санацију тог проблема. Која врста мера ће се 
применити, то зависи од расположивих средстава фирме. Идеално би било трај-
но решевење тог проблема, али то захтева значајна материјална средства.  

Процена ризика која не третира ову врсту опасности није ни законски ни 
практично ваљана. Због тога на ову одредбу Правилника треба посебно указати 
пажњу.  
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РЕЗИМЕ  

Рад представља Стандарде и препоруке за излагање електромагнетним пољима 
различитих фреквентних опсега. Приказана су мерења и испитивања електромагнетних 
поља фреквенције 50 Hz на административним радним местима при раду са персоналним 
рачунарима. Мерења су извршена на два типа развода напојних и мрежних каблова за 
рачунаре. Измерене вредности поља су далеко ниже од максимално дозвољених нивоа.  

Кључне речи: електромагнетно зрачење, рачунарско радно место, персонални 
рачунари.  

 
MEASUREMENTS OF ELECTROMAGNETIC LOW-FREQUENCY 

FIELD IN COMPUTING ENVIRONMENT  

ABSTRACT  

The paper presents Standards and guidelines for exposures to electromagnetic fields in 
different frequency bands. The measurements of electromagnetic 50 Hz fields at administrative 
workplace while working on personal computers are shown. The measurements have been 
conducted at two types of cabling for power supply and networking cables for computers. The 
measured levels of the fields are well below the maximum permissible exposure values.  

Key words: electromagnetic radiation, computing workplace, personal computers.  

1. УВОД  
Eлектромагнетнa (ЕМ) поља су саставни део модерног живота. Електри-

чно поље настаје услед постојања и груписања наелектрисаних честица, док је 
магнетно поље резултат кретања тих честица (протицања струје). Електрично 
поље утиче на друге наелектрисане честице, а магнетно поље само на оне које се 
крећу. Временски променљива електрична и магнетна поља (и наизменична и 
импулсна) утичу на све честице, укључујући и људска ткива и нервни систем. 
Излагање променљивим ЕМ пољима доводи до индуковања струја у телу и до 
апсорбовања енергије у ткивима [1-7].  

Последњих деценија спроведена су бројна истраживања о утицају ЕМ 
поља на здравље људи. Разне организације донеле су Стандарде и препоруке о 
нивоима излагања ЕМ пољу у животном и радном окружењу [1,2,3]. Међутим, и 
даље нема чврстих доказа да ЕМ поља мрежне фреквенције изазивају пореме-

                                                
1 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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ћаје у производњи мелатонина, односно да изазивају карцином дојке [4]. Експе-
рименти који су показали поремећаје ћелијске биохемије изведени су при ЕМ 
пољима далеко веће јачине него што се срећу у свакодневном животу и раду [5]. 
Извештај Светске Здравствене Организације такође не доноси дефинитивне 
закључке о повезаности ЕМ поља и дечје леукемије [6].  

При доношењу препорука [2], није разматрано изазивање карцинома услед 
дуготрајног излагања ЕМ пољима, већ само тренутни и краткотрајни ефекти. У 
ове ефекте спадају стимулација периферних нерава и мишића, електрични удари и 
опекотине при додиру проводних објеката, као и повећање температуре ткива при 
излагању јаким ЕМ пољима.  

Наука препознаје три основна механизма утицаја временски променљи-
вих поља на жива бића: 

- утицај нискофреквентних електричних поља, која могу изазвати 
протицање струје кроз ткива, формирање електричних дипола, као и 
преоријентацију постојећих дипола. Јачина ових ефеката зависи од 
електричних особина тела – проводности (за протицање струје) и пер-
меабилности (за поларизацију). Ове особине се мењају од ткива до 
ткива, тако да укупни ефекти електричног поља зависе од услова из-
ложености, величине и облика тела, као и положаја тела у пољу.  

- утицај нискофреквентних магнетних поља, која могу изазвати 
протицање индуковане струје кроз ткива и циркулационе (вртложне) 
струје. Јачина индукованог поља и густина индуковане струје зависе 
од пречника кружне путање, електричне проводности ткива и брзине 
промене флукса. Пошто људско тело није електрично хомогено, про-
рачуни индукованих струја кроз људско тело заснивају се на рачу-
нарским методама које уважавају анатомске параметре.  

- абсорпција енергије – иако излагање ЕМ пољима фреквенције пре-
ко 100 kHz може довести до значајне абсорпције енергије у ткивима и 
тиме до повећања температуре тела, ЕМ поља ниске фреквенције не 
дају мерљив пораст температуре тела.  

2. ПРЕПОРУКЕ И СТАНДАРДИ  
Препоруке Међународне Комисије за Заштиту од Нејонизујућих Зрачења 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), [2], као и 
EU Директива [3], код ЕМ поља ниске фреквенције (од 1 Hz до 10 MHz) за 
критичан фактор узимају густину струје, да би се спречили утицаји на функције 
нервног система. Како се сматра се да је граница акутних промена у нервном 
систему око 100 mA/m2, уз безбедносни фактор 10 долази се до препоруке да 
радници не треба да се излажу пољима која у телу индукују више од 10 mA/m2. 
За животно окружење, усвојен је додатни фактор 5, тако да је граница 2 mA/m2.  

Ефекат индуковања напона зависи од фреквенције ЕМ поља, па се у 
опсегу од 0,025 до 0,82 kHz препоручују граничне вредности дате у табели 1.  

IЕЕЕ Стандард [1] прописује максимално дозвољене вредности излагања 
ЕМ пољу за фреквенције до 3 kHz. Дозвољене ефективне вредности електричног 
поља унутар разних делова људског тела се за фреквенцију 50 Hz крећу од 2,356 
mV/m за мозак до 0,943 V/m за срце и 2,1 V/m за остала ткива. За излагање 
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спољњим електричним пољима, прописују се максимално 5000 V/m у животној 
околини и 20000 V/m на радном месту.  

Табела 1: Препоручене вредности излагања ЕМ пољу ниске фреквенције [2] 

 Jачина електричног 
поља Е (V/m) 

Jачина магнетног 
поља H (A/m) 

Jачина магнетнe 
индукције B (T) 

На радном месту 500 / f 20 / f 25 / f 
при 50 Hz 10 000 400 500 

У јавности 250 / f 4 / f 5 / f 
при 50 Hz 5 000 80 100 

 
По питању магнетног поља, IЕЕЕ Стандард [1] даје вредности за неколи-

ко фреквентних опсега, како за главу и торзо, тако и за екстремитете, табела 2.  
Табела 2: Препоручене вредности излагања магнентном пољу [1] 

Врста ткива 
Опсег 

фреквенција  
fe (Hz) 

У животној 
околини 

На радном месту 
(контролисан приступ) 

B - eff (mТ) B - eff (mТ) 
Глава и торзо  20 - 759 0,904  2,71 
екстремитети 10,7 - 3000 3790 / f 3790 / f 
екстремитети, при 50 Hz  75,8 75,8 

 
Стандарди и препоруке [1-4,6] разматрају и ситуације када су поља неси-

нусног или импулсног временског облика. Приступи мерења и израчунавања 
таквих ЕМ поља се још увек значајно разликују и у овом раду нису обухваћена.  

3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА У РАЧУНАРСКОМ ОКРУЖЕЊУ  
Рачунари и пратећа опрема постали су саставни део савременог радног 

окружења. Организација радних места прво се бавила размештањем рачунара у 
постојеће канцеларије а затим и ергономијом радног места. Појавом LCD и TFT 
монитора повело се рачуна и о зрачењу, али електрична инсталација у простори-
јама често није пратила увођење рачунара. У многим случајевима рачунари и 
остала опрема напајају се из једне или две зидне утичнице, помоћу продужних 
каблова са више утичних места. Сви напојни и продужни каблови стварају 
електрично поље када су под напоном, чак и кад кроз њих не протиче струја, тј. 
када су потрошачи искључени.  

Када се уређаји укључе, кроз напојне каблове протиче струја, која ствара 
и магнетно поље. Додатно, рачунари и штампачи имају у себи и трансформатор. 
У језгру трансформатора јачина магнетне индукције је око 1 Т, али постоји и 
расипно магнетно поље, које се не затвара кроз језгро, већ кроз околину. Део 
расипног поља задржи кућиште рачунара а део се распростире у околину.  

Истраживања ЕМ зрачења електроенергетских далековода и трансфор-
матора покренула су разне гласине о штетним дејствима разних ЕМ поља на 
људско здравље. Циљ овог рада је да се изврше мерења ЕМ поља у рачунарском 
радном окружењу. Обрађене су две врсте развода енергетских каблова – са 
продужним кабловима и са стубно-парапетним разводом.  
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3. 1. Организација мерења  
Већи број мерења ЕМ поља обављен је у пословној згради са различитим 

величинама канцеларија и различитим бројем/организацијом рачунарских рад-
них места. У раду су приказана два скупа мерења – први са типичним распоре-
дом радних места од два наспрамна радна стола и продужним кабловима испод 
стола, а други са савременим стубно-парапетним разводом.  

Коришћен је инструмент за мерење 3-D поља ESM-100 фирме Maschek, 
Немачка. Мерни опсези инструмента су од 1 nТ до 20 mТ за магнетна и од 0,1 
V/m до 100 kV/m за електрична поља, у фреквентном опсегу од 5 Hz до 400 kHz. 
При мерењима, коришћен је фреквентни опсег инструмента од 50 Hz.  

3. 2. Резултати мерења 
У првој канцеларији (са продужним кабловима) постоје 4 радна стола са 

три рачунарска радна места, слика 1. Мерења су извршена у простору испод два 
наспрамна радна стола, где се налази свежањ напојних, продужних и мрежних 
каблова. Мерне тачке су распоређене у цилиндричном координатном систему, са 
уздужном осом паралелном правцу постављања каблова, на растојањима од 0,25 
и 0,5 m, слика 2. Измерене вредности приказане су у табели 3.  

  
Слика 1: Изглед радних столова и снопа каблова испод њих, продужни каблови 
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Слика 2: Распоред мерних тачака око снопа каблова испод радних столова 
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Табела 3: Измерене вредности ЕМ поља у канцеларији са продужним кабловима  

r = 0,25 m r = 0,5 m 
М.М.  B (nТ) Е (V/m) М.М.  B (nТ) Е (V/m) 

1 150 27,6 16 170 4,5 
2 167 200 17 160 21 
3 194 580 18 174 270 
4 141 41,8 19 203 75 
5 114 95 20 137 23,6 
6 108 20,5 21 159 6,2 
7 103 17,8 22 157 15 
8 121 460 23 150 350 
9 92 58,6 24 149 28 
10 82 168 25 144 90 
11 203 187 26 240 31 
12 181 176 27 370 28,5 
13 196 80,4 28 110 52 
14 213 100 29 83 24,8 
15 520 * 955 * 30 82 130 

* - мерено непосредно изнад утичница продужног кабла  
 
У другој канцеларији (са стубно-парапетним разводом каблова), у једном 

делу је смештено 9 радних столова са 9 рачунарских радних места, слика 3. 
Мерења су извршена у простору око два разводна стуба. Мерне тачке су распо-
ређене у овалном координатном систему, са уздужном осом постављеном верти-
кално, на одстојању 0,25 m од стубова, а на висинама од 0,5 и 1,5 m, слика 4. 
Измерене вредности приказане су у табели 4.  

Табела 4: Измерене вредности ЕМ поља у канцеларији са продужним кабловима  

h = 0,5 m h = 1,5 m 
М.М.  B (nТ) Е (V/m) М.М.  B (nТ) Е (V/m) 

1 110 27,8 7 472 2,2 
2 178 62 8 448 2,2 
3 160 11,6 9 387 4,5 
4 250 11,8 10 346 3 
5 270 22,3 11 368 6,5 
6 388 105,2 12 342 4 

* - мерено непосредно изнад утичница продужног кабла 
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Слика 3: Изглед радних столова и каблова, стубно-парапетни развод 
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Слика 4: Распоред мерних тачака око радних столова, стубно парапетни развод 
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3. 3. Дискусија резултата  
У првом анализираном радном окружењу, разматран је простор испод 

ногу радника, у ком се налази сноп продужних каблова. Одступања од просеч-
них вредности магнетног поља измерена су у близини кућишта рачунара, мерна 
места 3 и 19, односно м. м. 26 и 27, као и на разводној кутији продужног кабла, 
м. м. 15. Одступања од просечних вредности електричног поља јављају се у не-
посредној околини енергетских каблова: напојни кабл монитора стола бр. 2 (м. 
м. 3 и 18), напојни каблови штампача и монитора стола бр. 1 (м. м. 8 и 23) и уз 
разводну кутију продужног кабла, м. м. 15.  

У другој просторији, просечна вредност електричног поља је далеко 
нижа од поља у првој просторији, поготово на већој висини, због дејства плас-
тичног оклопа око кабловског развода. Изузетак је м. м. 6, где напојни каблови 
излазе из стубно-парапетног развода ка појединачним рачунарима. Вредности 
магнетног поља су нешто више од очекиваних. Како се на улици, у близини 
разматране канцеларије, налази енергетски кабл нисконапонске градске мреже, а 
преко пута улице је дистрибутивна трафо-станица, сумња се де је ово повећања 
проузроковано утицајем спољашњег магнетног поља. Спроведена су додатна 
мерења, на средини два прозора просторије и добијене су следеће вредности:  

Прозор 1 571 nТ 25,4 V/m  
Прозор 2 442 nТ 9,4 V/m 

Ове вредности указују да је већина измереног магнетног поља у про-
стору друге канцеларије последица спољашњег утицаја.  

4. ЗАКЉУЧАК  
Извршена су практична мерења електромагнетних поља у рачунарском 

окружењу. Електрично поље у непосредној околини продужних каблова има 
нешто већу вредност у односу на просечну, али његова вредност брзо опада са 
растојањем, тако да је на растојању преко 0,5 m електрично поље занемарљиво. 
Ово смањење је посебно изражено код савременог стубно-парапетног развода 
напојних каблова у другој канцеларији. У околини исправљача персоналних ра-
чунара, измерене су вредности магнетног поља веће од просечних, услед расип-
них индуктивности трансформатора унутар исправљачког уређаја рачунара.  

Нивои електромагнетног зрачења у анализираним канцеларијама су 
далеко нижи од максимално дозвољених нивоа, препоручених од стране неколи-
ко светских организација и Комитета. Стога се може закључити да, према важе-
ћим Стандардима и препорукама, не постоји штетно дејство ових електромаг-
нетних поља на здравље запослених.  
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РЕЗИМЕ 

У раду су приказани основни принципи заштите од јонизујућег зрачења, проце-
на ризика, законска регулатива која се односи на заштитне мере и заштитна средства у 
рендген дијагностици, као и примери мерења апсорбованих доза зрачења око реднгден-
апарата и других уређаја који емитују јонизујуће зрачење.  

Кључне речи: процена ризика, рендгенско зрачење, дозиметријска контрола 
 
 

DOSAGE CONTROL AND ABSORBED DOSE RATE 
MEASUREMENTS AROUND X-RAY DEVICES 

ABSTRACT 

The basic principles of radiation protection, risk assessment, and the regulation of pro-
tection around X-ray devices are presented. Finally, the example of the dose rate measurements 
around X-ray devices is given.  

Key words: risk assessment, X-rays, dosage control 

1. ИЗВОРИ РАДИОАКТИВНОГ ЗРАЧЕЊА 
Радиоактивност и зрачења високих енергија стално су присутни свуда у 

нашој околини. Природни фон чине зрачења емитована из природне радиоактив-
ности, која је у мањој или већој мери свуда присутна, и космичко зрачење. При-
родни фон зрачења је неуклоњив, и представља један од фактора који је између 
осталог свакако утицао и на еволуцију живота на Земљи. У доприносу укупном 
озрачавању становништва овом природном фону придружују се у данашње 
време и зрачења из вештачке радиоактивности, са којом се повремено срећемо, и 
коначно зрачења која се користе у разним медицинским применама, слика 1.  

Заштита од зрачења потребна је због негативних ефеката које сва јонизују-
ћа зрачења имају на човека. Та дејства су двојака – соматска и генетска. Соматски 
су непосредни ефекти на органе озрачене јединке, док су генетски они који се 
одражавају на потомство озрачене јединке, али и на репликацију ћелија самог 
озраченог организма. Да би могле да се успоставе квантитативне везе између 
узрока и последица и овде је, као и другде, потребно мерити и једне и друге.  

                                                
1 Природно- математички факултет, Нови Сад  
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Слика 1: Извори радиоактивног зрачења 

2. ЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 
Јонизујуће зрачење је зрачење које има способност да изазове јонизацију 

молекула у материјалу. Обухвата x (рендгенско) и гама зрачење, и различите врсте 
снопова атомских и субатомских честица велике брзине. Заједничко својство свих 
врста јонизујућег зрачења је њихово атомско и субатомско порекло као и релатив-
но велика енергија која им омогућује да врше јонизацију. Међутим, начин на који 
до те јонизације долази, разликује се према врсти зрачења. X i гама зрачење су 
електромагнетни таласи. Њихово међуделовање с материјом огледа се углавном у 
томе што електронима у материји предају сву или део своје енергије (фотоелек-
трични ефекат, Kомптонов ефекат). Тако добијени енергетски електрони врше 
даљу јонизацију медија. Заустављање X и гама зрачења у материји статистички је 
процес који зависи од вероватноће судара ових зрака са атомима.  

Према томе, слабљење снопа X или гама зрачења интензитета I0 пролас-
ком кроз материјалну препреку дебљине d, рачуна се по експоненцијалној фор-
мули: 

I = I0 e-d        (1) 

где је I интензитет снопа зрачења након проласка кроз препреку, а  коефици-
јент апсорпције карактеристичан за дати материјал и енергију зрачења. По пра-
вилу, X (рендгенско) и гама зрачење веће енергије се теже зауставља. Ефикасно-
ст одређеног материјала за заустављање гама и x зрака означава се тзв. Полудеб-
љином – дебљином материјала потребном да се интензитет зрачења сведе на 
пола. Полудебљина олова за типичне гама зраке енергије око 1 MeV износи 1 cm, 
док полудебљина алуминија за исте гама зраке износи око 7 cm.  

Корпускуларно зрачење састављено је од наелектрисаних честица (алфа-
честице, бета-честице). Наелектрисане честице ће материји предати наелектри-
сање и стога ће је јонизовати.  

Неутронско зрачење ће деловати посредно; било да придошли неутрон 
учини језгро атома нестабилним и радиоактивним, било да слободни неутрон 
пређе у протон (T1/2 = 12 min).  
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3. ДОЗИМЕТРИЈА ЗРАЧЕЊА 
Дозиметрија се бави егзактним мерењем интегралних ефеката које дато 

поље зрачења производи у датој средини. Ако је у једном килограму материјала 
неко поље зрачења ослободило енергију од једног џула кажемо да је тај материјал 
примио апсорбовану дозу од једног греја (1 Gy). Ако се то десило током времена 
од једног часа кажемо да је то поље зрачења има јачину апсорбоване дозе од један 
греј на час (1 Gy/h). Ако се ради о неживим материјалима врста зрачења при том 
није од значаја, али ако се ради о живим организмима онда више није свеједно ко-
је је зрачење у питању. Дата апсорбована доза алфа зрачења ће у живом организму 
произвести 20 пута већи ефекат од исте апсорбоване дозе бета или гама зрачења, 
док ће иста та апсорбована доза неутрона произвести десет пута већи ефекат од 
исте дозе бета или гама зрачења. Величина која о овоме води рачуна је екви-
валентна доза, која је једнака производу из апсорбоване дозе и фактора квалитета 
зрачења, Q. Ако се узме да је за бета и гама зрачење Q = 1, за неутроне ће бити Q = 
10 а за алфа зрачење Q = 20. Јединица еквивалентне дозе је сиверт (Sv).  

Јачина еквивалентне дозе природног фона, у зависности од локације, кре-
ће се у границама од око 0,1 µSv/h па и до 1 µSv/h. Када су живи организми у пита-
њу доза у извесној мери има кумулативно дејство, јер организам не може брзо да 
се избори са радијационим повредама. То значи да се ефекти новопримљених доза 
у доброј мери додају на ефекте раније примљених доза. Годишњу дозу од при-
родног фона зато можемо да проценимо простим множењем јачине еквивалентне 
дозе у µSv/h бројем часова у години. Тако добијамо да она износи од око 0,5 до 5 
mSv/god. Ако је уобичајена доза из техногених извора истог реда величине значи 
да је максимална годишња доза обичног становништва око 10 mSv. Mаксимална 
дозвољена годишња доза за професионалне раднике са зрачењем je 20 mSv.  

Ефекти дате дозе зрачења јако зависе од органа који је ту дозу примио, 
од тога да ли се озрачено ткиво брзо размножава или не, као и од распореда дозе 
у времену. Најопштије се може рећи да дозе од око 0,3 Sv почињу да изазивају 
експлицитне ефекте на озраченим органима, оне од око 1 Sv почињу да дају сим-
птоме опште радијационе болести, док је доза од 4 до 5 Sv готово сигурно летал-
на. Ефекти јако малих доза, блиских фонским, још увек нису једнозначно утвр-
ђени. Док се то не уради једини могући став је да дозе од зрачења из техногених 
извора треба држати на минимуму.  

Када се говори о заштити од зрачења потребно је јасно разликовати озра-
чавање и контаминацију. Под озрачавањем се подразумева само боравак у неком 
пољу зрачења, када изласком из њега то дејство престаје (осим евентуално у слу-
чају неутрона). Контаминација представља долазак у додир са радиоактивним 
материјалом, и може бити спољашња и унутрашња. Спољашња контаминација се 
може уклонити механичком или хемијском деконтаминацијом, док се унутрашња 
може евентуално убрзати повећањем брзине метаболизирања унешене супстанце. 
Унутрашња контаминација је очигледно најопаснија јер зрачење од изнутра траје 
све док се радиоактивност не распадне или док је организам не излучи.  

4. ПРИМЕНА ЗРАЧЕЊА У МЕДИЦИНИ 
Неке типичне дозе зрачења на кожи приликом рендгенских претрага дате 

су у табели 1.  
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Табела 1: Типичне дозе зрачења на појединим органима 

Орган који сликамо mSv 

Плућа (антериор-постериор) 0. 3 
Плућа (латеро-латерално) 1. 0 
Јајници (при снимању плућа) 0. 01 
Зуб (периапикално) 3. 5 
Лобања (латерално) 2. 5 
Лобања (антериор-постериор) 8. 5 
Трбух (антериор-постериор) 7. 5 
Јајници (при снимању трбуха) 1. 25 

 
Изложеност медицинског особља подразумева релативно ниске просечне 

дозе. Годишње просечне дозе које примају зубари су чак и мање. Процењује се 
да изложеност медицинског особља које ради у области радиологије повећава за 
отприлике један човек-сиверт на милион људи колективну еквивалентну дозу у 
земљама са високим стандардом здравствене заштите.  

5. ЗАШТИТА ОД ЗРАЧЕЊА 
Постоје три главне методе заштите од зрачења: 
- удаљеност 
- време 
- апсорбенс.  
Поред тога потребно је радити са изворима који немају већу радиоактив-

ност него што је потребно.  

5. 1 Удаљеност 
Интензитет радијације опада са квадратом растојања од тачкастог изво-

ра. Зато се фактор удаљености може користити за смањење примљене дозе зра-
чења. Уколико хватамо радиоактивни извор прстима, удаљеност између извора и 
прста износи неколико милиметара, а између извора и руке је неколико цм. Ако 
се употреби пинцета дужине око 20 cm, доза коју приме присти ће се смањити за 
фактор 1000, а доза коју прими рука за фактор 15 до 20. У случају да удаљеност 
не би била довољана заштита, она ипак доприноси смањењу дебљине потребног 
апсорбера, и тако смањењу трошкова.  

5. 2 Време 
Ако се скрати време рада са извором, може се примити врло мала доза, 

иако је интензитет зрачења превелик да би се са тим извором могло радити нор-
мално радно време. Тако је, нпр., допустиво радити у простору где је брзина до-
зе 100 пута већа од максимално дозвољене дозе за континуирани рад, уколико се 
радно време скрати код те брзине дозе на стоти део од 40 радних сати, дакле на 
нешто мање од пола сата.  
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5. 3 Апсорбери 
Постоје две врсте различитих дебљина апсорбера у зависности од тога да 

ли се ради о заштити од наелектрисаних честица,где постоји јако међуделовање 
између зрачења и материје, или о не ненаелектрисаним честицама, као што су 
гама зрачење или неутрони, који могу дубоко да продру у материју пре него што 
са њом интерагују. Треба настојати користити истовремено користити све те фа-
кторе, но често треба наћи разуман компромис. Тако, на пример, повећање деб-
љине штита и удаљеност може довести до знатног повећања времена рада.  

5. 4 Општи принципи који важе за радна места 
 Контролисано подручје треба остварити тамо где особље професио-

налним излагањем прима дозе веће од 15 mSv на годину.  
 Контролисано подручје је подручје у којем су зрачењу изложене осо-

бе под надзором једног службеника заштите од зрачења.  
 Службеник заштите од зрачења је особа која има потребно образова-

ње, зна како треба применити одредбе заштите од зрачења и за то 
сноси одговорност.  

 Стручњак је особа која има знање и школовање потребно за мерење 
јонизујућег зрачења.  

6. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
Законом о заштити од јонизујућих зрачења (Сл. Лист бр. 46 од 4. окто-

бра 1996.) се прописују мере заштите од живота и здравља људи и животне сре-
дине од штетног дејства јонизујућих зрачења у производњи, промету и кориш-
ћењу извора јонизујућих зрачења.  

Систем мера заштите од јонизујућих зрачења заснива се на: 
- оправданости примене извора јонизујућих зрачења; 
- оптимизацији заштите од штетног дејства јонизујућих зрачења; 
- границима еквивалентне и ефективне дозе.  
Систем мера заштите од јонизујућих зрачења треба да обезбеди да изло-

женост јонизујућим зрачењима буде толико ниска колико је то могуће с обзиром 
на друштвене и економске факторе.  

У спровођењу заштите од јонизујућих зрачења предузимају се следеће мере: 
1) откривање присуства и одређивање активности радионуклида у живо-

тној средини и мерење јачине апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху.  
2) одређивање услова за коришћење извора јонизујућих зрачења 
3) обезбеђивање и коришћење опреме и средстава за заштиту од јонизу-

јућих зрачење и контрола ефикасности те заштите 
4) вођење евиденције о изложености јонизујућим зрачењима лица која 

раде са изворима јонизујућих зрачења, пацијената и становништва 
5) образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од јо-

низујућих зрачења 

6. 1 Заштитне мере и заштитна средства у рендген-дијагностици 
Лица која спроводе рендген-дијагностички поступак не смеју бити изло-

жена снопу рендгенског зрачења, не смеју придржавати лица која се просветља-
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вају или снимају и не смеју придржавати касете са филмовима за време сни-
мања.  

Професионално изложена лица у рендген-дијагностици морају за време 
примене извора јонизујућих зрачења користити одговарајућа заштитна средства 
(кецеље, прегаче, рукавице, крагне за заштиту штитасте жлезде и наочаре).  

Заштитна моћ заштитних средстава мора бити најмање 0. 5 mm олова.  
Правна лица и предузетници могу користити изворе јонизујућих зрачења 

ако испуњавају следеће услове (Правилник о условима за промет и коришћење 
радиоактивних материјала, рендген-апарата и других уређаја који производе јо-
низујућа зрачења, Сл. Лист СРЈ број 32/98): 

- одговарајуће просторије прописане важећим стандардом за безбедан 
рад са изворима јонизујућих зрачења и за њихово безбедно чување 

- запослена лица која испуњавају прописане услове за рад са одређе-
ном врстом извора јонизујућег зрачења; 

- запослено лице које је оспособљено за спровођење мера заштите од 
јонизујућих зрачења, и које има најмање VII степен стручне спреме, 
за коришћење извора јонизујућих зрачења у медицинске сврхе 

- упутство о мерама заштите од јонизујућих зрачења и о поступку у 
случају акцидента, видно истакнуто у просторијама у којима се нала-
зе извори јонизујућих зрачења 

На тубусима рендген апарата мора стајати податак о максималној шири-
ни озраченог поља на површини коже пацијента, растојању који се остварује 
између фокуса и коже пацијента као и о заштитној моћи тубуса. Заштитна моћ 
тубуса од паразитног зрачења мора да износи најмање 0. 30 mm олова.  

Водови високог напона и остали електрични проводници до одговарају-
ћих делова стационарног рендген апарата морају да се воде кроз посебне канале 
у поду, али тако да канали не утичу на заштитну моћ пода у односу на просто-
рије које се налазе испод рендген апарата.  

Под просторије у којој се користи рендген апарат или неки његов део мо-
ра бити од електроизолационог материјала (гума, виназ, линолеум и сл.).  

Објекти и просторије у којима се налазе и користе рендген апарати мора-
ју бити пројектовани по важећим стандардима и испуњавати све прописане ус-
лове за безбедан рад са тим уређајима и за спровођење мера заштите од јонизују-
ћих зрачења.  

Прекидач електричне струје којом се напаја генератор јонизујућег зраче-
ња мора бити лако доступан лицу које ради с рендген апаратом.  

Водови високог напона и остали електрични проводници до одговарају-
ћих делова стационарног рендген апарата морају да се воде кроз посебне канале 
у поду, али тако да канали не утичу на заштитну моћ пода у односу на просто-
рије које се налазе испод рендген апарата.  

Под просторије у којој се користи рендген апарат или неки његов део 
мора бити од електроизолационог материјала (гума, виназ, линолеум и сл.) 

6. 2 Основни принципи радиолошке заштите 
Систем заштите од зрачења који препоручује Интернационална комисија 

за заштиту од зрачења ICRP (International Commission on Radiological Protection) 
се базира на следећим принципима: 
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а) Јустификација праксе - ниједна пракса која укључује излагање зра-
чењу ма какву добробит она пружала не сме проузроковати непотребну штету; 

б) Оптимизација праксе – мора се користити ALARA принцип (As Low 
As it is Reasonably Achievable) - све дозе морају бити онолико мале колико је то 
разумно могуће узимајући у обзир економске и друштвене факторе  

ц) Појединачне дозе и ограничења ризика – појединачно излагање које 
је резултат комбиновања свих релевантних пракси мора бити предмет ограниче-
ња дозе или контроле ризика потенцијалног излагања.  

6. 3 Процена ризика 
Интернационална комисија за заштиту од зрачења ICRP (International 

Commission on Radiological Protection) Публикација бр. 60 је дефинисала две зоне: 
Контролисана зона 
 Контролисана зона је она у којој нормални радни услови захтевају од 

радника да прате установљене процедуре и спроводе циљане специ-
фициране контроле изложености зрачењу; 

 Контролисана зона је означена је зона у којој гранична годишња доза 
професионално изложених радника може прећи 3/10 мА које годиш-
ње професионале границе дозе; 

 Код фиксних инсталација, нпр. рендген – апарата цела просторија је 
означена као контролисана зона и ако је опрема изолована од напајања; 

 Приступ контролисаној зони је забрањен лицима необученим у обла-
сти заштите од зрачења и он је под строгим надзором; 

Надзирана зона 
 Надзирана зона је она у којој се радна пракса држи под присмотром 

али нису неопходне никакве специјалне процедуре; 
 Линија разграничења између контролисане и надзиране зоне је по-

стављена на основу 3/10 годишње професионалне границе дозе. Ин-
тернационална комисија за заштиту од зрачења ICRP више не сматра 
да је потребно разграничење већ да руководство треба да одлучи која 
зона ће се контролисати.  

Катедра за нуклеарну физику, Департмана за физику, Природно-матема-
тичког факултета у Новом Саду је једина акредитована кућа у Србији која се бави 
мерењем апсорбованих доза зрачења око рендген апарата и других уређаја који 
производе рендгенско зрачење, пројектовања мера заштите и издавања упутства у 
случају акцидента.  

У даљем тексту су дати примери упутсва у случају акцидента који може 
да се догоди при руковању рендген апаратом, као и пример извештаја мерења 
апсорбованих доза зрачења око рендген апарата и других уређаја који емитују 
рендгенско зрачење.  

7. УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТА 
Превентивне мере: 
1. Рендген апарати се могу користити само у складу са Правилником о 

условима за промет и коришћење радиоактивних материјала, рендген апарата и 
других уређаја који производе јонизујућа зрачења, Сл. Лист СРЈ 32/1998.  
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2. Рендгенска цев мора бити опремљена заштитним омотачем који спре-
чава продор x-зрачења ван корисног снопа.  

3. Рендгенска цев мора бити опремљена јасно означеним прекидачем 
којим се прекида довод напајања, односно генерисање x-зрачења.  

4. Рендген апарат мора да има јасно видљив индикатор када је цев под 
напоном.  

5. У корисном снопу рендген апарата смеју боравити само пацијенти на 
којима се x-зрачење користи у дијагностичке или терапијске сврхе.  

6. Рендген апарате могу одржавати само стручно оспособљени и овлаш-
ћени сервисери.  

Поступак у случају акцидената 
Реална акцидентална ситуација може настати уколико се механички ош-

тети заштитни омотач рендгенске цеви док је цев под напоном. У овом случају 
треба одмах искључити напајање рендген апарата.  

Нестручно руковање апаратом, тј. остављање апарата у укљученом ста-
њу, без надзора може да узрокује акцидентално озрачавање необавештеног особ-
ља. У овом случају треба одмах искључити рендген апарат и особе које су могле 
бити озрачене упутити на лекарски преглед.  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

о дозиметријској контроли и мерењима апсорбованих доза  
зрачења око рендген апарата 

 
НАЗИВ И МЕСТО КОРИСНИКА:  

 
Извршена су мерења апсорбованих доза јонизујућег зрачења, сагласно Правил-

нику о условима за промет и коришћење радиоактивних материјал, рендген апарата и 
других уређаја који производе јонизујућа зрачења (»Сл. Лист СРЈ« бр. 32/98) и Правил-
ника о границама излагања јонизујућем зрачењима (»Сл. Лист СРЈ« бр. 32/98).  

Мерења су извршена инструментом: Umo LB 123  
Датум мерења:  
1. Подаци о рендген-апарату:  
Тип уређаја: CT Light Speed LG 
Серијски број зрачне цеви:   Филтрација:  
Параметри: 120 kV, 5 s 
2. Опис просторије у којој је смештен апарат: 
Величина:5 x 7 m2   Висина: 
Локација просторије: II спрат Под: виназ 
Ојачање зидова:  да   Ојачање врата:  да 
Вештачка вентилација: 
3. Заштитна средства: 
Заштитна средства за заштиту особља:  постоје 
Пб гумена реса:           Заштитна столица:       Параван: 
Оловне рукавице:           Оловна кецеља: 
Да ли је сноп центриран: 
4. Евиденција о коришћењу RTG апарата: 
Датум последњег прегледа апарата:.  
Евиденција о резултату личних дозиметара: 
Име и презиме лица одговорног за заштиту:  



Процена ризика - Копаоник 2009. 57

5. Измерене јачине апсорбованих доза око RTG апарта: 
 

На месту руковаоца 0. 12 μSv/h 
Оловно стакло 0. 09 μSv/h 
Врата 1 10. 75 μSv/h 
Врата ка дијагностици 1. 5 m од врата 29 μSv /h 
Ходник (врата) 0. 22 μSv/h 

               
6. Остали подаци: Број експозиција дневно око 25, време трајања експози-

ције 5s 
7. Примедбе: За време експонирања забрањено задржавање поред врата. 

Испред врата поставити заштитни параван.  
8. Закључак: На основу прегледа и извршених мерења мишљења смо да 

може да се изда дозвола за коришћење.  

7. 1.  „Barracuda” инструмент за испитивање  
 квалитета рендген апарата 

Стручњаци са Катедре за нуклеарну физику располажу и опремом за ко-
нтролу квалитета рендген апарата који се користе у рендген-дијагностици. 
Инструмент „Barracuda”, шведског произвођача RTI Electronics AB, је врхунски 
инструмент за испитивање квалитета модерних рендген-апарата. Помоћу њега 
могуће је измерити све параметре који су неопходни за правилну функцију и ко-
ришћење рендген-апарата, као што су: kVp, време експозиције, дозу, брзину 
дозе, mAs, струју у цеви, HVL, таласне форме и још много тога другог.  

Радиографија и флуороскопија. Помоћу „Barracuda” могуће је измерити 
све типове радиографских и флуороскопских система са континуалним или им-
пулсним зрачењем. Апарат је изузетно осетљив и прецизан, помоћу њега је 
могуће анализирати квалитет снопа, укључујући и тоталну филтрацију, у току 
сваке експозиције и аутоматски приментити потребне корекције.  

Компјутеризована томографија. „Barracuda” мери важне параметре ре-
ндген-апарата као што су kVp, време скенирања, CT дозе и CT индекс дозе (CTI). 
Катедра располаже и CT фантомом као и CT јонизационом комором помоћу 
којих се одређују CT дозе и CT индекс дозе (CTDI).  

Зубни рендген-апарати и рендген-апарати за панорамно снимање зуба. 
„Barracuda” је дизајнирана да мери рендген-апарате за конвенционално и пано-
рамско снимање зуба. Она има јединствену способност да провери позицију де-
тектора и да потврди квалитет рендгенског снопа.  

Мамографија. „Barracuda” подржава најчешће коришћене комбинације 
мета/филтер који се користе код модерних мамографских система. „Barracuda” је 
једини мултиметар за мерење X-зрачења са чврстим детектором који мери kVp, 
време експозиције, дозу, брзину дозе, и HVL у целокупном интервалу без потре-
бе за мануалном корекцијом. „Barracuda” је веома осетљив инструмент и омо-
гућава тачно и прецизно мерење kVp и на мамографским системима са ниским 
излазним параметрима.  
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ШТЕТНА ДЕЈСТВА ПРЕКОМЕРНИХ ВИБРАЦИЈА НА ЧОВЕКА  
У СВЕТЛОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА 

 
Живан Нинковић1 

ekokom. doo@gmail. com 

РЕЗИМЕ 

Дејство вибрације на човека нормирано је као утицај на цело тело: докуменат 
ISO 2631, и локално на руке ISO 5349.  

Светска здравствена организација прогласила је вибрацију као професионално 
обољење, ако је човек био изложен истој 5 година на радном месту. Из неких наших ра-
дова у ранијем периоду, ми смо констатовали тако звани вибрациони синдром као "праз-
ни прсти" код људи, који су руковали ручном моторном тестером.  

Наиме, интензиван рад шумских радника на обарању дрвећа са овим тестерама 
није дозвољавалодовољно времена да се прсти и руке "одморе", па је временом дошло 
до одумиранја функција руку и прстију. Тест врућа-хладна вода јано је показивао проме-
не на рукама. Поставља се питање који нивои вибрација постају синдроми за проглаше-
ње вибрационе болести у временском периоду од 5 година. Овај рад треба да укаже на те 
аспекте.  

Кључне речи: вибрација, синдром празни прсти 
 
 

THE INFLUENCE OF EXCESSIVE VIBRATIONS ON HUMANS  
IN THE SENSE OF PROFESSIONAL IMPAIRMENT 

ABSTRACT 

The influence of vibration on humans is the influence on the whole body, normatized 
in the document ISO2631, and a local influence on hands (ISO5349). The World Health 
Organization stated that the vibration might cause a professional impairment if a person has 
been exposed to it for 5 years.  

From our previous works, we confirmed the existence of the so-called vibration 
syndrome - “white fingers” with people who operate on hand and motor saws. Namely, an 
intensive work of timbers does not leave enough time for fingers and hands to rest, so, in time, 
the function of hand and fingers decreases. A hot-cold water test showed the changes on hands.  

A question arises: what levels of vibrations cause the syndrome of excessive 
vibrations, which cause illness in a period of 5 years at work. This study should indicate to this 
problem.  

Key words: vibration, white fingers syndrome 

                                                
1 Привредно друштво за безбедност и здравље на раду и заштиту животне средине"Екоком 
д.о.о." Ђуре Ђаковића 3, 18000 Ниш 
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1. УВОД 
Дејство вибрација на људски организам и ефекти који се манифестују 

код човека, постају појавом вибрирајућих уређаја. Тако је Светска здравствена 
организација одмах почела да се бави овим проблемом и појавила су се два до-
кумента и то: ISO 2631 на цело тело (слика 1) и ISO 5349 локално на руке и пр-
сте (слика 2).  

 
Слика 1 

 
Слика 2 
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У овом раду ми ћемо се позабавити штетним дејством вибрација на рад-
нике који раде моторним ручним тестерама при сечењу шума.  

1. 1. Циљ рада 
Циљ овог рада је да се изврши мерење вибрација на ручним моторним те-

стерама при обарању дрвећа у шуми. Експеримент је обављен на Шумском газ-
динству Ниш на планини Мали Јастребац.  

Испитиване су следеће тестере: 
1) Mack Culak - произвођач из USA, 
2) Partner - произвођач из Шведске, 
3) Husqarna - произвођач из Шведске, 
4) Dolmar - произвођач из Шведске, 
5) Still - произвођач из Немачке.  
Rезано је влажно дрво и нивои вибрације изражавали су се као убрзање 

(m/s²). Иначе вибрације се изражавају и као амплитуда (m), или као брзина (m/s). 
Мерни опсег је био до 1000 Hz, а вредности су се кретале у зависности од тесте-
ре од 6-10 m/s². Вредности нивоа вибрације зависе од брзине рада тестере, од 
подешеног ланчаника, као и од квалитета дрвета (суво, односно влажно). Због 
краткоће времена, у овом раду даћемо само неке вредности спектра вибрација и 
преко дијаграма на слици 3, приказати шта све ове вибрације раде са рукама 
радника, руковаоца моторном тестером.  

 
Слика 3 

Екипа која је радила овај експеримент, била је састављена од: 
- лекара специјалисте медицине рада,  
- инжењера шумарства, 
- инжењера заштите на раду, 
- инжењера физике.  
То је био мултидисциплинарни посао. Програм мерења и ефекти су се на 

лицу места евидентирали. Пошто су то били радници који су дуже време радили, 
њихове руке су биле оштећене вибрацијама.  
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Болест названа "празни прсти", приказивана је тестом "врућа-хладна 
вода". Прсти шака су беле боје, а радници не осећају убоде иглом.  

Полазећи од нормиране вредности EP = 400 (Exposure Points), види се да 
су вредности далеко веће од дозвољене.  

1. 2. Заштита од вибрација 
Заштита од прекомерних вибрација, може се спровести на неколико на-

чина и ми ћемо овде навести следеће: 
- паузе у радном времену 
- употреба антивибрационих рукавица 
- коришћење моторних тестера са малим нивоима вибрације 
Из дијаграма се види да је могућа заштита радника, ако се радно време 

распореди тако да се посдле свака 2 сата праве паузе од 30 минута, како би се из-
вршила регенерација ткива.  

Други вид заштите био би преко антивибрационих рукавица, које се раде 
са ојачаним рукохватом.  

У новије време раде се тестере, чији су нивои вибрација далеко бољи од 
наведених, тако да је и мањи ризик од оштећења утицаја вибрације на раднике.  

1. 3. Закључак 
Из изнетог се види да вибрације имају штетан утицај на људе и због тога 

је Светска здравствена организација вибрациону болест прогласила за професио-
нално обољење. Међутим, овде треба да прође период од 5 година, како се наво-
ди у документу, као професионална нокса дефинисати у смислу: 

 карактеристика вибрација, 
 нивоа вибрација, 
 дужине експонирања вибрацијама 
 места деловања (цело тело - локално), 
 осетљивости особе на вибрације 
 мере заштите.  
Према томе овај рад је имао за циљ да се дејство прекомерних вибрација 

на човека свестраније размотри код нас, јер и вибрација има непроцењиви утицај 
на процену ризика радног места.  

2. ЛИТЕРАТУРА 
1. ***: ISO 2631  
2. ***: ISO 5349 
3. ***: ISO 10819  
4. Tričković К. i dr. Vibracioni sindrom, Prosveta, Niš.  
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СЛУШНИ ЗАМОР КАО ФАКТОР РИЗИКА РАДНОГ МЕСТА 
 

 Живан Нинковић1, Синиша Милошевић1, Радован Нинковић1 

ekokom. doo@gmail. com 

РЕЗИМЕ 

Данас је прекомерна бука нова опасност за човека. Медицински стручњаци у 
свету указују на то да се повећао број људи оболелих услед прекомерне буке. Она не 
само да утиче на нервно вегетативни систем, него у екстремно високим нивоима долази 
до глувоће, па чак и смрти човека.  

Тако је слушни замор један од одлучујућих фактора код оштећења слуха.  
Наиме изложеност човека бучној средини долази до тако званог слушног 

замора, тако да се праг чујности смањује и до 60 dB. Код таквих особа није могући по-
вратак слушног прага на нормалну вредност, него се он сваким даном повећава и долази 
до тоталне глувоће. Скотом се јавља на 4000 Hz у виду зуба. Овај рад ће на неки начин 
презентовати изложеност човека нивоу буке око 100 dB и све што се дешава са људима.  

Овај је слушни замор назван временски променљиви праг чујности. Био је тема 
америчког научника Dikson Worda, водећег стручњака у овој области, који је дао прави-
ла која регулишу слушни замор и ризик оштећења слуха.  

Кључне речи: бука, слушни замор, наглувост, глувоћа 
 
 

HEARING TIREDNESS AS A FACTOR OF RISK AT WORK 

ABSTRACT 
Nowadays, the excessive noise is a new danger for human health. Medical experts 

worldwide stress that there is an increasing number of people with the impairment caused by 
excessive noise. Not only does it affect the nervous-vegetative system, but also in extreme cases, 
it can lead to deafness and even death. Therefore, the hearing tiredness is a crucial factor for 
hearing impairment.  

Namely, human exposure to noisy environment leads to so-called hearing tiredness, 
where the hearing level lowers to 60 dB. The normal hearing level cannot be recovered, on the 
contrary, it decreases every day and the complete deafness occurs. Scotom occurs at 4000 Hz in 
the shape of a dent. This study, in a way, will present the exposure to the noise level of 100 dB, 
and its influence on people in such an environment.  

This hearing tiredness, called Temporary threshold shift, was the subject with which 
many American scientists dealt, and Dixon Ward, the leading expert in the field, created the rules, 
which regulate hearing tiredness and the risk of hearing impairment. This study will present these 
recommendations, and through the job of a blacksmith, provide the evidence for some concrete 
hearing impairment.  

Key words: noise, hearing tiredness, hard of hearing, deaf 
                                                

1 Привредно друштво за безбедност и здравље на раду и заштиту животне средине"Екоком 
д.о.о." Ђуре Ђаковића 3, 18000 Ниш 
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1. УВОД 
Полазећи од физички мерљивих параметара буке, долазимо до сазнања о 

сметњама и оштећењима које она изазива на човечијем организму.  
Тако код лица изложених буци, може да дође досубјективног оптерећења 

поремећаја концентрације, координације, промена у нервновегетативном систе-
му, утицаја на слушни механизам, како са аспекта промене прага чујности, тако 
са аспекта оштећења слуха уопште.  

Сви ови ефекти буке су углавном пратиоци савременог начина живота. 
Човек у свом деловању у циљу да би олакшао себи рад, проналазио је таква 
средства рада, која су постала извори буке, те и није био довољно свестан да је 
довео у ризик своје здравље. Проучавањем утицаја буке, дошло се до података 
да она може да умањи радну способност и до 15% од номиналне. Наглувост иза-
звана буком није болест новијег датума.  

Међу првим писаним документима почетком XVIII века, помиње се "Ra-
mazzini". У свом делу "De Morbis (Diatriba) Artificum", даје своја запажања че-
стих обољења органа слуха у радника, који су радили на ручној обради метала.  

1. 1. Циљ рада 
Овај рад има за циљ да се борби против буке да један мултидисциплина-

рни карактер и да се преко мерљивих параметара буке оцени њен утицај на чо-
века и ризик којим је човек изложен њеним чињењем.  

Често оштећење слуха изазвано буком има градуалну промену прага чуј-
ности. Ова појава назива се буком побуђена повреда пужа. иста се овија као по-
степено нарушаванје ћелија у Corti-евом органу. Предпоставља се да ћелије мо-
рају да трпе повећан метаболизам, тако да се оне просто заморе. Ако нема до-
вољно времена за одмор, тада овај замор прелази у хроничан, а када се процес 
учеста, долази до сталне промене прага чујности, тј. глувоће. Овај начин оште-
ћења слука је илустровано дат на слици 1, где се јасно виде промене слушног 
прага у функцији времена изложености буци.  

Оштећење слуха изазвано буком карактера експлозије, доводи до тзв. 
акустичне трауме. Карактеристика једне такве трауме, дата је на слици 2. На 
дијаграму се види да се након експлозије праг слуха спусти и после извесног 
времена се покаже извесно побољшање.  

W. Dixon Ward професор универзитета у USA, важи за човека који се најви-
ше бави овим питањима, тако да је на основу његових радова америчка организа-
ција (СНАВА), дала правила која регулишу слушни замор и ризик оштећења слуха.  

По овој препоруци се сматра, да се слушни замор може толерисати, ако у 
целом фреквентном подручју не прелази 20 dB. Вредности замора слуха изнад 
ове вредности категоришу се као ризици, који могу да доведу до оштећења 
слуха. На основу овог правила, израђен је документ о дозвољеном нивоу буке за 
8 часова радног времена од 90 dB(А) за безбедност органа слуха.  

Математички модел односа времена трајања буке и њеног интезитета, 
може да се представи: 

T = 16
2 L− 85 /5  

где је: 
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L = максимални ниво буке у dB(А) 
Т = време трајања буке у сатима 

 
Слика 1 

 
Слика 2 
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Ако се израз представи графички, добија се графикон дат на слици 3.  

 
Слика 3 

Из дијаграма се види да се ниво буке од 115 dB(А) сматра максималним 
коме би човечије ухо било изложено мање од пола сата у току осмочасовног рад-
ног времена.  

1. 2.  Заштита од буке 
Тачно познавање извора буке и акустичких карактеристика непосредног 

простора, омогућавају нам сачињавање планова за смањење буке. Ти планови 
могу бити подељени на више година, у зависности од важности проблема. Гово-
рећи уопштено, заштита од штетног дејства буке може се постићи једним, или 
комбинацијом набројаних начина: 

- редукцијом буке на самом извору 
- пресретанјем звучних таласа на путу извор-пријемник, или 
- заштитом на месту пријема звука.  
Овај редослед је технички најоправданији, јер се у принципу увек мора 

почети решавати бука на самом извору. Редукција буке на самом извору, 
постиже се смањењем побудних сила, пригушењем елемената на које делују 
побудне силе и променом режима рада извора који емитују буку.  
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1. 3.  Закључак 
Из свега изнетог, види се да прекомерни нивои буке на радном месту, 

представлјају огроман ризик за човека, јер могу да доведу до оштећења слуха, па и 
код дугих експозиција и глувоће. Питање је ко може да ти одузме могућност опа-
жања околине слухом, да ли је то неправда према човеку.  
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РЕЗИМЕ  

Рад представља основне идеје и даје неке класификације управљања ризицима 
на радном месту. Приказана је типична хијерархија управљачких мера и продискутована 
њихова ефикасност. Анализирани су и остали фактори који утичу на процес контину-
алног управљања ризицима. Процес управљања ризицима принципски је илустрован на 
примеру рада са виљушкаром.  

Кључне речи: процена ризика, континуално управљање ризицима.  
 
 

GENERAL PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT –  
DURING RISK ASSESSMENTS  

AND CONTINUOUS RISKS CONTROL 

ABSTRACT  

The paper presents the basic ideas and gives several classifications for risk mana-
gement at the workplace. A typical hierarchy of risk control measures is given and their ef-
ficiency is discussed. Other factors that influence the process of continuous risk management 
are also analysed. The risk management process is illustrated in principle for working with a 
forklift truck.  

Key words: risks assessments, continuous risk management.  

1. УВОД  
За процену ризика, од суштинске важности је разликовати појмове опас-

ности и ризика. Опасност/штетност је квалитативан појам, који се дефинише као 
свака околност односно стање које потенцијално може да проузрокује повреду 
на раду или оштећење здравља запосленог. Рангирање опасности обично се вр-
ши према величини (интензитету) штете коју проузрокују, али та рангирања не 
укључују вероватноћу појаве опасности. Опасност се у техничким системима 
најчешће јавља као последица неког нежељеног, штетног догађаја (отказа, не-
среће, незгоде - акцидента).  
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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Данас стручну и научну јавност, која индиректно или директно учествује 
у развоју области безбедности и здравља на раду, првенствено интересује појам 
ризика који укључује не само последице изложености присутне опасности (нпр: 
механичке опасности, хемијске опасности, електрични удар, пожар и експлозије, 
итд.) него и вероватноћу појаве. Ризик, према Закону о безбедности и здрављу 
на раду, је вероватноћа настанка повреде на раду или оштећења здравља запо-
сленог услед опасности [1]. Дакле, ризик је квантитативно изражена могућност 
да, након излагања некој опасности, дође до повреде на раду или оштећења 
здравља запосленог.  

Појам ризика је у последње две декаде прошлог века присутан у научној 
публикацији, али и у свакодневној комуникацији, тако да је ризик постао део 
нашег свакодневног живота.  

2. ПРОЦЕС ПРОЦЕНА РИЗИКА И УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 
Процена ризика је истраживачки стручни процес мултидисциплинарног 

карактера којим се остварује повишење нивоа безбедности на радном месту. Пре-
ма препорукама HSE и OHSAS дефинишe се пет корака процене ризика [2], [3]: 

 препознавање опасности/штетности, 
 утврђивање опасности/штетности (утврђивање шта, зашто и како мо-

же да се нешто догоди и ко и како може бити повређен), 
 процена (евалуација) ризика, одлучивање да ли су постојеће мере аде-

кватне и анализа могућих додатних мера, 
 евидентирање постојећих стања и мера, као и могућих додатних мера и  
 поновна процена након примењених додатних мера.  
Основна сврха препознавања и утврђивања опасности/штетности на 

радном месту и у радној околини је да се у потпуности сагледа затечено стање 
које прати радне активности на радном месту. Ово захтева систематичан при-
ступ препознавања и утврђивања свих могућих потенцијалних извора повреда на 
раду и оштећења здравља запосленог.  

Постоји велики број различитих алата и техника за препознавање и утвр-
ђивање опасности/штетности, као што су: 

 контролне-упитне листе („Checklists“), 
 професионална процена („Professional Judgment“), 
 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“), 
 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“). [4] 
Ако у поступку препознавања и утврђивања опасности/штетности уче-

ствују процењивач, технолог и радник са радног места и ако су сва тројица стру-
чњаци из области делатности радног места, процена ризика ће бити успешно 
урађена. [5] 
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С обзиром да не постоји јединствена стандардна метода за процену ри-
зика, практичну примену нашле су следеће методе:  

 матрице процене ризика (матрице за рангирање ризика), које препору-
чују амерички војни стандарди (MIL-STD-882C, MIL-STD-882B и MIL-
STD-882D), Аустралијски стандард AS/NZS 4360:2004 и Европска аген-
ција за безбедност и здравље на раду (OHSAS стандард).  

 KINNЕY метода, 
 GUARDMASTER метода, 
 PILZ метода, 
 AUVA (Allegeine Unfallversicherungsanstalt) метода аустријске групе про-

извођача целулозе и папира, 
 BG (Die gewerblichen Berufsgenossencshaften) метода немачких струков-

них удружења, 
 WKÖ (Wirtschaftskammern Österreichs) метода аустријске државне коморе и 
 SME метода Европске уније за мала и средња предузећа. [4] 

Процена ризика може бити квалитативна (семантичка) или квантита-
тивна (нумеричка, базирана на развоју теорије вероватноће и поузданости). Ал-
горитам процене ризика приказан је на слици 1.  

 
Слика 1. Алгоритам процене ризика 
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Прва процена ризика представља полазну основу за управљање ризиком, 
односно за одређивање ефективних превентивних и корективних управљачких 
мера.  

Управљање ризиком може да се подели у две фазе: 
 примена превентивних и корективних мера током процене ризика и 
 континуална/периодична провера стања и примењених мера ради одр-

жавања преосталог ризика на жељеном – прихватљивом нивоу.  
Хијерархија превентивних и корективних мера за управљање ризиком, 

приказана на слици 2, препознаје пет основних типова мера, класификованих у 
две групе: [6] 

Безбедан дизајн радног места: 
 елиминација – редизајнирање радног процеса или радног места, што 

понекад може бити једноставно а понекад и немогуће, 
 замена – замена високоризичних материјала и/или опреме за рад ма-

теријалима/опремом мањег ризика – спречава се излагање потенци-
јалној опасности/штетности, 

 инжењерско управљање – мере које мењају начин на који радник до-
лази у контакт са потенцијалним опасностима/штетностима.  

Безбедан радник на радном месту: 
 административно управљање – увођење организације рада која сма-

њује ризик; ризицима се управља процедурама, упутствима и натпи-
сима упозорења. Ово је неопходно и када су мере безбедног дизајна 
радног места већ примењене., 

 лична заштитна средства (ЛЗС) – увођење потребних личних заш-
титних средстава и замена постојећих ефикаснијима.  

 
Слика 2. Хијерархија мера за управљање ризиком 

У многим случајевима је најоптималније/најефикасније користити ком-
бинацију претходно наведених типова превентивних и корективних мера за уп-
рављање ризицима.  

Прво се разматра примена превентивних и корективних мера за највеће 
ризике, али истовремено треба узети у обзир и утицај истих тих мера на ризике 
нижег приоритета. Мере које ефикасно смањују неколико појединачних ризика 
треба применити што пре.  

Понекад је потребно установити привремене мере, зато што брза при-
мена најефикаснијих мера није техничко-финансијски могућа.  
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Мере административног управљања и коришћење личних заштитних 
средстава морају се односити на запослене – њихову теоријску и практичну ос-
пособљеност за безбедан рад, искуство на таквом и сличним радним местима, 
одговорност према раду и одговорност према безбедном раду.  

Континуално управљање ризиком подразумева непрекидан процес пла-
нирања, анализе, праћења и сталног унапређивања нивоа безбедности. Страте-
гија управљања ризиком се мора усклађивати са развојним плановима преду-
зећа, а има за циљ смањивање, преношење, прихватање и избегавање како по-
стојећих тако и будућих ризика.  

На процес континуалног управљања ризицима, између осталог, утичу 
(слика 3): 

 стратегија управљања ризицима,  
 развој предузећа и промене технолошког процеса, 
 оспособљавање запослених за безбедан рад и  
 анализа трошкова.  

 
Слика 3. Континуално управљање ризицима 

3. ПРИНЦИПСКА ИЛУСТРАЦИЈА ТИПОВА МЕРА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ПРИ РАДУ СА ВИЉУШКАРОМ 

Виљушкари, транспортно-радне машине за механизовани утовар, транспорт 
и истовар терета разних врста, широко су распрострањени у индустрији. Користе се 
на отвореном простору (терминали, отворена складишта) и/или у затвореном про-
стору (складишта, производне хале, супермаркети). Погонски агрегат може бити 
СУС мотор (дизел или течни нафтни гас - ТНГ) и електрични мотор.  

Дизел виљушкари нису погодни за примену у затвореним просторијама, 
због емисија штетних издувних гасова. Стога се примењују управљачке мере 
елиминације/замене, односно користе се електрични и/или гасни виљушкари. У 
неким затвореним просторима, као што су супермаркети дозвољени су само ви-
љушкари на електрични погон. Након ове елиминације/замене, неопходне су и 
даљње мере за управљање ризицима. Преглед могућих мера је систематизован у 
табели 1. [7], [8], [9], [10] 
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Табела 1. Управљање ризицима при раду са електричним виљушкарима 

 

 Опасност и штетност/опис Тип управљачке 
мере Опис управљачке мере 

1.  

Ротирајући или покретни делови  
Контакт са рамом дизалице (јарбо-
лом), уређајима за дизање и спуштање 
терета (ланци и хидраулични цилин-
дри), итд.  

Инжењерско 
управљање 

Поставити штитнике на одговарајућа места ако 
не ометају нормалан рад.  

Административно 
управљање Поставити одговарајуће натписе упозорења.  

2.  

Слободно кретање делова и матери-
јала који могу нанети повреду запо-
сленом  
Пад неучвршћеног или лоше наслага-
ног терета на виљушкаристу или на 
остале раднике.  

Инжењерско 
управљање 

Уградити одговарајући заштитни кров.  
Поставити заштитну ограду за терет.  

Административно 
управљање 

Установити „Безбедне радне процедуре“ – за 
руковање виљушкаром и за правилно слагање и 
учвршћивање терета.  
Упознати руковаоца са безбедним радом.  

ЛЗС  Заштитни шлем 

3.  

Кретање возила унутрашњег транс-
порта  
Судар виљушкара са пешацима (ос-
тали радници или посетиоци) или 
судар два возила, због непажње или 
пребрзе вожње.  
 
 
Рад у скученом, ограниченом или 
опасном простору  
Пригњечење других радника између 
виљушкара и фиксног објекта, због 
непажње или пребрзе вожње.  

Инжењерско 
управљање 

& 
Административно 

управљање 

Израдити план управљања саобраћајем у кругу 
фабрике (одвојити и обележити путеве кретања 
виљушкара, пешачке путеве, радне зоне и просто-
ре за складиштење).  
Поставити знакове упозорења пешацима.  

Инжењерско 
управљање 

Поставити заштитне ограде.  
Уградити уређај за ограничење брзине, упозора-
вајуће уређаје (аларм за кретање уназад), светла и 
ретровизор за виљушкар.  
Уградити специјална конвексна огледала код сле-
пих углова (кривина) и опасних раскрсница у 
кругу фабрике/складишта.  

Административно 
управљање 

Упознавање запослених и посетилаца са планом 
управљања саобраћајем.  
Контрола брзине кретања виљушкара.  

ЛЗС Флуоресцентни прслук за пешаке.  

4.  

Немогућност или ограниченост пра-
вовременог уклањања са места рада, 
изложеност поклапању  
Превртање виљушкара на пешака.  
Испадање виљушкаристе из виљушка-
ра при превртању.  
Разлог превртања може бити брза во-
жња, нагло кочење, убрзавање и скре-
тање, неправилно постављање терета, 
преоптерећење, итд.  

Инжењерско 
управљање 

Уградити бочну преклопну ограду (врата) и си-
гурносни појас на виљушкару.  

Административно 
управљање 

Одвојити виљушкар од пешака пројектовањем 
пешачких путева и радних зона.  
Установити правила за безбедно реаговање при 
превртању виљушкара.  
Поставити натпис упозорења: „Обавезна употре-
ба сигурносног појаса“.  

ЛЗС Заштитни шлем, флуоресцентни прслук.  

5.  

Клизање или спотицање  
Пад виљушкаристе док улази или из-
лази из виљушкара на небезбедан 
начин (искакање из виљушкара, кли-
заве и мокре површине – газишта, не-
постојање рукохвата, напуштање ви-
љушкара на нагнутом терену) 

Замена Заменити газишта (неклизајућа површина – ре-
брасти лим).  

Инжењерско 
управљање 

Поставити одговарајуће рукохвате за улазак и из-
лазак из виљушкара.  

Административно 
управљање Редовно одржавати газишта чистим.  

ЛЗС  Кожне ципеле са гуменим ребрастим ђоном.  

6.  

Коришћење опасних средстава за 
рад, која могу произвести експло-
зије и пожар 
Хемијска штетност – удисање гасо-
ва и пара 
При пуњењу акумулаторских батерија 
ослобађају се загушљиви и експло-
зивни гасови и паре (мала количина 
водоника).  

Инжењерско 
управљање  

Инсталирати ефикасан систем вентилације на ме-
сту пуњења батерија.  
Поставити додатни апарат за гашење пожара на 
месту пуњења батерија.  
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Опасност од пожара и експлозије при 
појави отвореног пламена, варница и 
електричног лука.  
Опасност од гушења радника.  Административно 

управљање  

Установити „Безбедну радну процедуру“ при 
пуњењу батерија, упознати раднике са њом и 
установити „пасош за рад“.  
Поставити натписе упозорења на месту пуњења 
батерија.  
Проверавати апарате за гашење пожара и извр-
шити оспособљавање радника за правилно ру-
ковање апаратом.  

ЛЗС ЛЗС за пуниоца акумулаторских батерија.  

7.  

Хемијска штетност – непосредни 
додир са сумпорном киселином  
Батерије садрже разблажену киселину 
која је отровна и нагризајућа. Про-
ливањe разблажене сумпорне ки-
селине (електролита) на тело, одело и 
обућу радника.  

Инжењерско 
управљање 

Опремити место пуњења батерија са средствима 
за уклањање, односно неутралисање просутог 
електролита.  

Административно 
управљање  

Увести процедуру за случај нежељеног проси-
пања електролита.  
Оспособити одабране раднике за случај нежеље-
ног просипања електролита.  

ЛЗС ЛЗС за пуниоца акумулаторских батерија.  

8.  

Штетни климатски услови (рад на 
отвореном)  
При раду на отвореном простору ру-
коваоц је изложен атмосферским 
утицајима: високе и ниске темпера-
туре, киши, снегу, UV зрачењу...  

Инжењерско 
управљање 

Уградити провидну платнену  
или пластичну цераду.  

Административно 
управљање 

Одредити краће одморе, при климатским екс-
тремима, од 5 до 10 минута на свака 2 сата.  

ЛЗС Обезбедити одговарајућа ЛЗС за рад на отво-
реном простору.  

9.  
Нефизиолошки положај тела  
Дуготрајно седење уз повремено зау-
зимање неприродног положаја.  

Замена & Инже-
њерско управљање 

Уградити седиште које испуњава ергономске за-
хтеве.  

Административно 
управљање 

Одредити краће одморе од 5 до 10 минута на сва-
ка 2 сата.  

10.  

Опасност од директног или индире-
ктног додира са деловима електри-
чних инсталације под напоном  
При пуњењу батерија и при употреби 
виљушкара  

Инжењерско 
управљање 

Инсталирати контролне системе за реаговање при 
кваровима електричног кола.  

Административно 
управљање 

Одржавати електричне водове у исправном стању 
и редовно их контролисати.  

4. ЗАКЉУЧАК 
У раду је дата хијерархија типова мера за управљање ризицима и при-

казани су фактори који утичу на процес управљања ризицима.  
Принципска илустрација мера за управљање ризицима дата је за рад са 

виљушкаром, али је применљива за било које радно место. Илустрација показује 
да неке управљачке мере могу истовремено смањивати ризике од неколико опас-
ности/штетности. Тиме се на најефективнији начин може креирати безбедно ра-
дно место, које ће се лако одржавати безбедним, што су и основне сврхе стра-
тегије управљања ризицима.  
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ПРАВНИ ИЗВОРИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА  
НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 
Драгослав Нешков1 

РЕЗИМЕ 

У формалном смислу извори права чине моногобројни прописи и они се могу 
класификовати по више критерија, а најчешћа подела је на: домаће изворе и међународне 
изворе права.  

Безбедност и здравље на раду, као систем заштите запослених а посебно про-
цена ризика на радном месту уређује се Законом о безбедности и здрављу на раду, као и 
низом подзаконских аката.  

Одредбама чл. 13 Закона, утврђена је обавеза сваког послодавца да донесе акт о 
процени ризика у писменој форми за сва радна места, као и да утврди начин и мере за 
њихово отклањање.  

Кључне речи: безбедност и здравље на раду, ризик, процена ризика, 
опасност и штетност.  
 

LEGAL SOURCES IN RISK ASSESSMENT  
AT THE WORK PLACE AND WORK ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Safety and health at work as a protection system of employees and especially risk 
assessment at the work place is defined by the Law on safety and health at work, as well as a 
series of sub-legal acts.  

Provisions in article 13 of the Law, determine the responsibilities of each employer to 
pass an act on risk assessment in written form for all work places as well as to assess the means 
and measures for addressing them.  

Key words: safety and health at work, risk, risk assessment, danger and damage.  

6. УВОД 
У теорији права извори се деле на: материјалне изворе права где овај 

термин означава постојеће реалне друштвене односе, у којима се изражава воља 
демократски изабране већине, из којих настаје "извире" право и формалне из-
воре права, који представљају опште правне акте, односно форме и средства 
помоћу којих се изражавају и означавају материјални извори.  

Ова опште прихваћена подела важи и за правне изворе процене ризика. Та-
ко извори у материјалном смислу представљају друштвене снаге које стварају пра-
во, а извори у формалном смислу су поједине правне норме, изражене путем разли-
                                                
1 Факултет за Европско правно-политичке студије, Сремска Каменица 
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читих општих аката као што су: Устав, Повеља, закон, статут, конвенција, међуна-
родни уговор, уредбе, одлуке, правилник и др. Да би ови акти били извори у фор-
малном смислу, морају да постану део правног односно уставног система државе.  

У формалном смислу извори права чине моногобројни прописи и они се 
могу класификовати по више критерија, а најчешћа подела је на: домаће изворе 
и међународне изворе права.  

У спровођењу начела законитости извори се схватају шире, а не строго 
формално и у позитивноправном смислу. Због тога у изворе права, у неким зем-
љама се убраја и судска пракса, обичајно право које се развија праксом управне 
власти, као и техничка правила и стандарди, односно правила струке и науке.  

У примени правних правила и права треба тражити смисао правне норме, 
њен циљ и логичну везу са другим правним нормама. "Ко само рјечи законске зна-
де, тај још закона не зна, док му не схвати разум и смисао" (Валтазар Богшић).  

7. МЕЂУНАРОДНИ ПРИСТУП И ИЗВОРИ 
Политика Европске уније у области здравља и безбедности на раду засно-

вана је на превентивним приступима који обухватају све учеснике, укључујући и 
саме раднике, у циљу стварања истинске културе превенције ризика. Циљ је пред-
виђање и контрола ризика.  

На састанку Савета Европе у Лисабону, марта 2000. године истакнуто је да 
Европа пролази кроз транзицију ка "економији заснованој на знању" која је обеле-
жена дубоким променама које утичу на друштво, запошљавање и здравље и без-
бедност на раду.  

Промене у начину организовања рада, пре свега флексибилнији начини ор-
ганизовања радног времена и управљања људским ресурсима, уз већи нагласак на 
обавезу остваривања одређених резулатата, веома утиче на проблеме везане за здра-
вље на раду.  

Позната је чињеница да обољења као што су стрес, депресија, напетост, по-
јава насиља на радном месту, узнемиравање и застрашивање изазивају око двадесет 
посто свих проблема везаних за здравље на раду, а једна четвртина ових проблема 
доводи до одсуства од две недеље или дуже. Притужбе на овакве проблеме су дво-
струко чешће у образовању, здравственим и социјалним службама, него у осталим 
секторима. Ова одсуствовања нису у толикој мери повезана са одређеним ризиком, 
колико су последица читавог низа фактора, као што су организација рада, радно 
време, хијерархијски односи, исцрпљеност због превоза и слично.  

Ови проблеми треба да буду решени у глобалном контексту који је Ме-
ђународна организација рада дефинисала као "добробит на раду".  

Појединачни документи који регулишу систем процене ризика су следећи: 
11. Уговор о оснивању Европске уније 
12. Европска социјална повеља из 1996. године 
13. Смернице за процену ризика ЕУ, Луксембург 1996. године 
14. Резолуције Савета о безбедности, хигијени и здрављу на раду од 21. 

децембра 1987. године 
15. Директива Савета Европе 89 (391 ЕЕЦ од 12. јуна 1989) о увођењу мера 

за подстицање поболшања безбедности и здравља радника на раду,  
16. Стратегија заједнице за безбедност и здравље на раду за период од 

2002. до 2007. године 
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Члан 118а Уговора о оснивању ЕУ, Луксембург, прописује: 
1. Државе- чланице посвећују посебну пажњу подстицању побољшања 

у погледу здравља и безбедности радника, посебно у радном окру-
жењу, и као свој циљ одређује усклађивање услова у овој области, 
задржавајући при томе већ остварена побољшања 

2. Како би помогао у остварењу циља утврђеног у првом ставу овог члана, 
поступајући у складу са поступком из члана 189. ц и након консултација 
са Економским и социјалним комитетом, Савет путем директива усваја 
минималне захтеве који ће се постепено уводити, узимајући у обзир ус-
лове и техничке прописе на снази у свакој од држава чланица.  

3. У таквим директивама мора да буде избегнуто увођење администра-
тивних, финансијских и правних ограничења, на начин који би оме-
тао оснивање и развој малих и средњих предузећа.  

4. Одредбе усвојене на основу овог члана не спречавају ни једну држа-
ву - чланицу да задржи или уведе строже мере заштите услова рада 
који су у складу са овим уговором.  

Одредбе члана 3. Европске социјалне повеље из 1996. прописују: 
У циљу ефективног остваривања права на безбедне и здраве радне усло-

ве, државе уговорнице се обавезују, у консултацији са организацијама послода-
ваца и радника, да: 

- Формулишу, примењују и периодично разматрају јединствену на-
ционалну политику о безбедности на радном месту, здрављу на по-
слу и у радној околини. Првенствени циљ ове политике јесте унапре-
ђење безбедности и здравља на послу и превенција незгода и повреда 
које се могу догодити на радном месту, нарочито путем смањења 
ризика који су својствени радном окружењу; 

- Донесу прописе у вези са безбедношћу и здравствене прописе; 
- Обезбеде примену таквих прописа мерама одговарајућег надзора; 
- Унапреде постепени развој здравствене службе на послу за све раднике, 

која би имала превасходно превентивне и саветодавне функције.  

8. УСТАВНО-ЗАКОНОДАВНЕ ОСНОВЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Уставом Републике Србије зајамчено право на рад (чл. 60), обухвата и 

право сваког на безбедне и здраве услове рада, односно право запосленог на 
безбедност и заштиту живота и здравља на раду.  

Према Закону о раду запослени је дужан да поштује прописе о безбед-
ности и заштити живота и здравља на раду а послодавац је обавезан да запо-
сленом обезбеди услове рада и организује безбедан рад и заштиту живота и 
здравља на раду.  

У Републици Србији безбедност и здравље на раду, као нови систем 
заштите запослених уређује се Законом о безбедности и здрављу на раду1, као 
и низом подзаконских аката. У оквиру ове материје, један од најзначајнијих по-
слова је доношење акта о процени ризика на радном месту, сагласно Закону и 
Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту и у 
радној околини2.  

                                                
1 „Службени гласник РС“ бр. 101/05. 
2 „Службени гласник РС“ бр. 72/06. 
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Одредбама чл. 13 Закона, утврђена је обавеза сваког послодавца да до-
несе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места, као и да утврди 
начин и мере за њихово отклањање. У случају појаве сваке нове опасности и 
промене нивоа ризика у процесу рада, послодавац је дужан да измени односно 
усагласи овај акт. Ако у писменој форми не донесе акт о процени ризика и не 
утврди начин и мере за отклањање ризика, послодавац са својством правног ли-
ца казниће се за прекршај новчаном казном од 800. 000 до 1. 000 000 динара, по-
слодавац који је приватни предузетник од 400. 000 до 500. 000 динара а директор 
односно друго одговорно лице код послодавца новчаном казном од 40. 000 до 
50. 000 динара.  

На основу наведеног, послодавац је дужан да донесе Акт о процени ри-
зика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и 
мере за отклањање ризика. Овај акт садржи опис процеса рада са проценом ризи-
ка од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере 
за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља 
на раду.  

Члан 12 Закона о безбедности и здрављу на раду, прописује обавезу 
послодавцу да предузима превентивне мере ради: 

- избегавања ризика 
- процене ризика који се могу избећи 
- отклањање ризика на њиховом извору 
- прилагођавањем рад и радног места запосленом 
- заменом опасних технологија 
- предност колективним над појединачним мера 
Члан 26 Закона прописује да се Актом о процени могу утврдити недо-

стаци у области безбедности и заштити здравља за чије отклањања су потребна 
већа инвестициона улагања, те да уколико живот и здравље нису теже угрожени, 
може се посебним програмом предвидети потпуно отклањање недостатака.  

Члан 31 став 2 Закона, утврђује дужност послодавца да информише 
запослене о ризицима у технолошком процесу и др. као и о мерама за спречава-
ње ризика 

Члан 32, став 3 Закона, утвђује право и обавезу запосленог на радном 
месту са повећаним ризиком, да обави лекарски преглед 

Члан 33, тачка 3 Закона, прописује право запосленог да одбије да ради 
ако није упознат са свим врстама ризика и мерама за његово отклањање 

Члан 41 Закона утврђује ангажовање службе медицине рада у иденти-
фикацији ризика и састављању Акта о процени ризика, упознаје запослене са ри-
зицима по здравље и утврђује посебну здравствену способност за послове са 
повећаним ризиком 

Члан 43. Закона утвђује дужност послодавца да запосленом обезбеди прет-
ходни и периодични лекарски преглед на радном месту са повећаним ризиком 

Члан 66. Закона прописује обавезе инспектору рада да забрани рад за-
посленом ако ради на радном месту са повећаним ризиком а не испуњава пропи-
сане услове и није се подвргао лекарском прегледу 

Члан 69. Закона прописује прекршајну одговорност, односно новчане 
казне за правно лице и одговорно лице (цитирано у раду) 
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Закон о раду, такође већим бројем законских одредби прописује кон-
кретно одређене услове и начине обављања послова са повећаним ризиком. Тако 
на пример: 

Члан 38. Закона се прописује: “Радни однос за обављање послова са 
повећаним ризиком може да се закључи само ако запослени испуњава посебно 
прописане услове и ако је претходно здравствено способан за те послове 

Члан 82. Закона детаљније разрађује, тј. утврђује шта је повећани ризик: 
а) повећана опасност од повређивања, професионалних и других обољења 
б) да те посебне услове прописује Правилник о систематизацији радних 

места или други правилници 
в) да испуњава услове за рад у односу на: 1) здравствено стање, 2) психо-

физичке способности и 3. доба живота, а све у складу са Законом 
Члан 84-103. Закона о раду, прописује конкретне мере посебне заштите 

омладине, жена које раде на радном месту са повећаним ризиком који би могао 
да угрози материнство, породиљско одсуство, одсуство ради посебне неге детета 
или друге особе и заштите инвалида.  

9. АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 
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 предузет-
ника са лиценцом, одређује послодавац одлуком о покретању поступка процене 
ризика, као одговорно лице за спровођење овог поступка.  

План процене ризика садржи: 
1. 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, 

2. организацију и координацију спровођења, измена и допуна поступка 
процене ризика 

3. списак процењивача ризика, односно уско стручних особа из по-
јединих области 

4. методе за процену ризика 
5. фазе и рокове за процену ризика 
6. начин прикупљања документације потребне за процену ризика 
7. информисање процењивача ризика  
8. коодинацију између процењивача ризика 
9. начин прибављања информација, значајних за процену ризика, од 

запослених 
10. консултације са представницима запослених и информисање пред-

ставника запослених о резултатима ризика и предузетим мерама 
11. 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: 
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- 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 
Ризик се може дефинисати као производ вероватноће да ће се неки 

неповољни (нежељени) догађај десити и тежине последица тог догађаја на здра-
вље запослених. Процена да ли постоји опасност се мора спровест за сва радна 
места, било да су она фиксни објекти (као што су производни погони, канцела-
рије 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 идентифи-
ковање потенцијално угрожених лица. То могу бити редовно или повремено за-
послена лица, посетиоци, запослени на суседним радним местима итд. Најсло-
женији део у процени ризика је препознавање и утврђивање опасности и штет-
ности на радном месту и у радној околини. На основу детаљне анализе радног 
процеса и услова рада на радном месту саставља се листа опасности и штетно-
сти, које се у зависности од њихове врсте и природе групишу у: 

1. механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад 
2. опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места 
3. 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, сло-
бодно 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 рада, 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 про-
стору, мокре и клизаве површине, физички нестабилна радна места, сметње као 
последица употребе личних заштитних средстава, коришћење неодговарајућих 
или неприлагођених метода рада и друге опасности.  

Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, као 
што су опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и оп-
реме 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 

хемијске штетности, прашина, димови, физичке штетности (бука, вибрације), 
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биолошке (микроорганизми, алергени), штетни утицаји микроклиме, неодгова-
рајућа или недовољна осветљеност, штетни утицаји топлотног, јонизујућег, нејо-
низујућег, ласерског, ултразвучног зрачења, штетни климатски утицаји (рад на 
отвореном), штетности које настају при коришћењу опасних материја у произво-
дњи, транспорту, паковању, 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 су 
напори и телесна напрезања при ручном раду са теретом и разним другим повећа-
ним телесним активностима, нефизиолошки положај тела при раду, психолошка 
оптерећења, стрес, монотонија и др. Одговорност у примању и преношењу инфор-
мација, рад са странкама, конфликтне ситуације, одговорност у руковођењу и др.  

Штетности везане за организацију рада, као што су рад у сменама, 
прековремени рад, рад ноћу, скраћено радно време, приправност за случај интер-
венција и сл.  

Остале штетност које се појављују на радним местима као што су 
штетности која проузрокују друга лица (насиље), рад са животињама, рад у ат-
мосфери 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 од-
говарајућим 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 по-
ред свих предузетих превентивних мера није могуће елиминисати ризик, тада је 
потребно управљати ризиком. Управљање ризиком је процес који обухвата де-
финисање постојећег нивоа ризика, усвајање прихватљивог нивоа ризика, довође-
ње постојећег 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.  

10. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, ОТКЛАЊАЊЕ  
ИЛИ СМАЊЕЊЕ РИЗИКА 

Најзначајнији и практично суштински део Акта о процени ризика су ме-
ре 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 
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- 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 
- 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.  

Процена ризика је динамичан и континуиран процес, који подлеже пре-
испитивању, односно измени и допуни после сваке колективне, тешке или по-
вреде са смртним исходом, при појави сваке нове опасности или штетности и у 
другим случајевима.  
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРАВИЛНИКА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА  
И СИСТЕМА КВАЛИТЕТА 18001 У ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИЗИКА 
 

Симо Косић1, Биљана Гемовић2, Божо Николић 

1. УВОД 
Систем безбедности и здравља на раду заснован на фундаменталној 

Директиви Савета 89/391/ЕЕЦ о минимуму захтева за безбедност и заштиту 
здравља на радном месту (1.), а промовисан Законом о безбедности и здрављу на 
раду (2.), динамично се развија већ више од три године у Републици Србији. 
Кључна новина уведена Законом (2.) је свакако обавеза послодавца да, приликом 
организовања рада и радног процеса, обезбеди превентивне мере, на основу 
спроведене процедуре процене ризика од повреда на раду и очтећења здравља, 
ради заштите живота и здравља запослених, као и да за њихову примену обез-
беди потребна финансијска средства.  

Превентивне мере јесу све мере које се предузимају или чије се предузи-
мање планира на свим нивоима рада код послодавца, ради спречавања повре-
ђивања или оштећења здравља запослених.  

Послодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада 
запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором 
радних и производних метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и 
заштита здравља на раду, заснована на примени прописа у области безбедности 
и здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, прописа у об-
ласти здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и инвалид-
ског осигурања, и др.  

Превентивне мере јесу све мере које се предузимају или чије се предузи-
мање планира на свим нивоима рада код послодавца, ради спречавања повре-
ђивања или оштећења здравља запослених.  

Превентивне мере обезбеђује послодавац полазећи од следећих начела: 
 избегавање ризика; 
 процена ризика који се не могу избећи на радном месту; 
 отклањање ризика на њиховом извору применом савремених технич-

ких решења; 
 прилагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу 

избора опреме за рад и метода рада, као и избора технолошког по-
ступка да би се избегла монотонија у раду, у циљу смањења њиховог 
утицаја на здравље запосленог; 

                                                
1 Република Србија, Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здрав-
ље на раду, Београд, Теразије 41 
2 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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 замена опасних технолошких процеса или метода рада безопасним 
или мање опасним; 

 давање предности колективним над појединачним мерама безбеднос-
ти и здравља на раду; 

 одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и 
издавање упутстава за рад на сигуран начин.  

2. ПРОЦЕДУРА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ (2) 
Као што се може закључити, послодавац је дужан да на радним местима 

и у радној околини, које је он организовао у оквирима своје делатности, изврши 
процену ризика од повреда на раду и оштећења здравља запослених. Начин и 
поступак процене професионалних ризика од настанка повреда на раду или 
оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној 
околини, као и начин и мере за њихово отклањање утврђен је Правилником о 
начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (3.). 
Спроведену процедуру послодавац уређује актом о процени ризика, који садржи 
прописане обавезне елементе утврђене тим Правилником.  

Процена ризика и мере које послодавац утврди обезбеђују се применом 
прописа о безбедности и здрављу на раду и других прописа, а примењују се ради 
отклањања опасности и штетности на радном месту и у радној околини, односно 
ради отклањања или смањења ризика, у обиму којим се спречава повреда на 
раду, оштећење здравља или обољење запосленог.  

Процена ризика заснива се на систематском евидентирању и процењива-
њу свих фактора у процесу рада – могућих врста опасности и штетности на 
радном месту и у радној околини које могу да проузрокују повреду на раду, 
оштећење здравља или обољење запосленог.  

Проценом ризика сагледавају се организација рада, радни процеси, сред-
ства за рад, сировине и материјали који се користе у технолошким и радним 
процесима, средства и опрема за личну заштиту на раду, као и други елементи 
који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећења здравља или обољења 
запосленог.  

Процена ризика обухвата: 
 опште податаке о послодавцу; 
 опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад, и њихово 

груписање и опис средстава и опреме за личну заштиту на раду;  
 снимање организације рада, и утврђивање радних места односно 

послова; 
 препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту 

и у радној околини; 
 процењивање ризика у односу на опасности и штетности; 
 утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање 

ризика; 
 закључак; 
 измене и допуне акта о процени ризика.  
Пажљивим проучавањем Правилника (3.) може се закључити да је њего-

ва концепција заснована на Смерницама за процену ризика на радном месту ЕУ 
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(4.), што је и логично узимајући у обзир чињеницу да се усаглашавање прописа 
врши са прописима ЕУ. Треба имати у виду чињенице да су Смерницама за 
процену ризика на радном месту ЕУ (4.), прописани минимални захтеви које 
послодавац мора да обезбеди у примени превентивних мера за безбедан и здрав 
рад на радном месту и у радној околини. Исто тако, у концепцији састављања 
Правилника (3.), коришћена су и поједина прихватљива решења из ISO OHSAS 
18001(1999.. год), тако да у примени Правилника треба водити рачуна и о тим 
чињеницама, али никако не треба поистовећивати процес процене професионал-
них ризика утврђен Законом (2.) и Правилником (3.) са системом управљања 
безбедношћу и здрављем на раду утврђеним OHSAS стандардима. Наиме, може 
се извести констатација да се применом стандарда може извршити надградња 
процедуре процене ризика, спроведене у складу са Законом (2.).  

У оквирима обавеза које проистичу из Закона (2.), Управа за безбедност и 
здравље на раду РС обавила је бројне промоције и едукације, у виду предавања 
или практичних радионица, са циљем да се проблематика начина и поступка про-
цене ризика и начина предузимања мера, ради њиховог отклањања на радном ме-
сту и у радној околини, што више приближи свим посленицима у области без-
бедности и здравља на раду и примени у пракси, ради доследне имплементације.  

3. УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ И  
ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРЕМА СТАНДАРДИМА 

Непосредно после доношења Закона (2.) започет је процес усвајања ме-
ђународних стандарда, а 2008. године је и донет стандард SRPS OHSAS 18001 
(5.), као и нацрт стандарда SRPS OHSAS 18002 (6.), који треба да буде усклађен 
са (BS) - OHSAS 18002 (2008).  

Треба нагласити да примена ових стандарда није обавезна, односно нема 
законских обавеза, за послодавце, док је обавеза процене професионалних ризи-
ка и састављање акта о процени ризика чак и санкционисана Законом (2.).  

Стандард SRPS OHSAS 18001 (5) за оцењивање система управљања за-
штитом здравља и безбедношћу на раду и његов пратећи SRPS OHSAS 18002 
(6), настали су као одговор на захтеве корисника за препознатљивим стандардом 
за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду на основу којег 
би њихов систем управљања могао да се оцењује и сертификује.  

Стандард SRPS OHSAS 18001 је конципиран тако да је компатибилан са 
стандардима за системе управљања ISO 9001(2000 - квалитет) и ISO 14001(2004 
- животна средина), да би се олакшало интегрисање система управљања квалите-
том, заштитом животне средине, заштитом здравља и безбедношћу на раду од 
стране организација, уколико оне то желе.  

Стандард (5) служи организацијама да обезбеде елементе ефикасног си-
стема управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду који се може инте-
грисати са осталим управљачким захтевима како би се организацијама помогло 
да достигну одговарајући ниво безбедности и здрављка на раду, а тиме и оче-
киване економске циљеве 

Овим стандардом се утврђују захтеви за систем управљања заштитом 
здравља и безбедношћу на раду који треба да омогући организацији да развије и 
примени политику и циљеве који узимају у обзир законске захтеве као и информа-
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ције о ризицима од повреда и оштећења здравља на раду код послодавца. Стан-
дард је конципиран тако да се може применити за све врсте и величине орга-
низација, а може се прилагодити различитим културним или друштвеним усло-
вима. Успех имплементације овог стандарда зависи од привржености поставље-
ним циљевима на свим нивоима и функцијама у оквиру организације, нарочито од 
привржености највишег руководства. Овакав систем омогућава организацији да 
успостави политику безбености и здравља на раду, да успостави циљеве и процесе 
којима остварује приврженост политици, да предузме мере када је потребно да 
унапреди постојеће стање безбедности и здравља на раду и да прикаже усагла-
шеност система са захтевима који проистичу применом овог стандарда.  

SRPS OHSAS 18001 (5.) садржи и захтеве за успостављање система уп-
рављања безбедношћу и здрављем на раду са циљем управљања ризицима од 
повреда и оштећења здравља на раду запослених и других лица која се затекну у 
радном процесу, као и за сталним побољшањем стања безбедности и здравља 
приликом обављања свих радних процеса које послодавац организује.  

У складу са наведеним, организација мора да успостави, документује, 
примени, одржава и стално побољшава систем управљања безбедношћу и здрав-
љем на раду у складу са захтевима Стандарда (5.) и мора да утврди како ће испу-
нити ове захтеве. Организација мора да утврди и документује предмет и под-
ручје примене свог система управљања безбедношћу и здрављем на раду.  

Организација, односно највише руководство мора да утврди политику 
безбедности и здравља на раду која одговара природи и нивоу професионалних 
ризика организације, укључује приврженост политици превенције повреда на 
раду и оштећења здравља запослених, опредељење за усаглашавање са закон-
ским обавезама у овој области, да периодично преиспитује и ревидира политику 
и систем и др.  

Исто тако, организација мора да успостави, примени и одржава посту-
пак(ке) за идентификацију опасности и штетности, оцену ризика, и утврђивање 
неопходног управљања.  

Организација мора да установи, примени и одржава поступак (ке) за 
идентификацију и приступ одговарајућим законским и другим захтевима у 
области безбедности и здравља на раду који су за њу применљиви.  

Организација мора да обезбеди да одговарајући законски и други захтеви 
са којима се она сагласила буду узети у разматрање при успостављању, примени 
и одржавања система управљања безбедношћу и здрављем на раду.  

Организација мора да упозна особе које раде под њеном контролом, као 
и друге релевантне заинтересоване стране са потребним информацијама у по-
гледу законских и других захтева.  

Исто тако према одредбама овог Стандарда (5.) организација мора да 
обезбеди да било која особа која под управљањем организације обавља послове 
који могу утицати на здравље и безбедност на раду, буде компетентна у погледу 
одговарајућег образовања, обуке, или искуства, и мора да одржава одговарајуће 
записе о томе.  

Стандардом (5.) је предвиђена обавеза да највише руководство организа-
ције мора да у планираним интервалима врши преиспитивање система управ-
љања безбедношћу и здрављем на раду како би се обезбедила његова стална 
прикладност, адекватност и ефективност.  
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Преиспитивања морају да обухвате оцењене могућности за побољшања 
и потребу за изменама у систему управљања безбедношћу и здрављем на раду.  

Поред наведених, Стандардом (5.) је прописано и низ других захтева, 
који се узимају у обзир приликом успостављања система управљања безбеднош-
ћу и здрављем на раду. Комплементарност решавања проблематике безбедности 
и здравља на раду је потпуна у оба приступа, што потврђује чињеница да се како 
Законом (2.) тако и Стандардом (5.) заснива на процени професионалних ризика.  

Истовремено организација, односно послодавац мора радна места и 
послове, односно радне активности планирати, припремати и организовати тако 
да обезбеђује примену прописаних мера безбедности и здравља на раду, у скла-
ду са обавезама утврђеним Законом (2.) и одговарајућим подзаконским прописи-
ма из области безбедности и здравља на раду. Наиме, успостављање управљања 
безбедношћу и здрављем на раду у складу са Стандардом (5.) не подразумева 
ослобађање послодавца обавеза које проистичу из Закона (2.) и подзаконских 
прописа у области безбедности и здравља на раду.  

4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ 
Пажљивим проучавањем лако се може уочити да постоји значајна разли-

ка између Стандарда (5.), који прописују захтеве за успостављање система уп-
рављања заштитом здравља и безбедношћу на раду организације, наравно која 
то жели (може се користити и за сертификацију/регистрацију и/или самодекла-
рисање система управљања), и прописаних обавеза, утврђених Законом (2.) и 
Правилником (3.), односно Смерницама (4.), које се односе на обавезно спрово-
ђење процедуре процене ризика на радном месту и у радној околини и доноше-
ње акта о процени ризика, али које у сваком погледу пружају генеричку помоћ 
(подршку) организацији у успостављању, примени или унапређењу система уп-
рављања безбедношћу и здрављем на раду. Управљање безбедошћу и здрављем 
на раду обухвата читав низ питања укључујући и она од стратешког и конку-
рентског значаја које се, између осталог, односе и на стварање угледа фирме. 
Организација може да покаже успешну примену овог Стандарда (4.) како би уве-
рила заинтересоване стране да има успостављен одговарајући систем управљања 
безбедношћу и здрављем на раду.  

Послодавци, односно организације којима су потребне детаљније смернице 
које се односе на шири спектар питања у вези са успостављањем система уп-
рављања безбедношћу и здрављем на раду упућују се на SRPS OHSAS 18002. (6).  

Стандард (5.) садржи све оне захтеве који се могу објективно проверити, 
међутим он не утврђује конкретне (апсолутне) захтеве у погледу непосредног 
спровођења прописаних мера за безбедност и здравље на раду на радним ме-
стима или у радној околини, осим оних мера које су утврђене у политици без-
бедности и здравља на раду, а коју утврђује сам послодавац приликом покрета-
ња поступка усаглашавања се овим стандардом. Тако нпр., послодавац у односу 
на обавезе које се утврђују у политици о безбедности и здрављу на раду постав-
ља циљеве да ће се организација усагласити са Законом (2.) и подзаконским 
прописима у овој области и другим одговарајућим захтевима, да ће радити на 
превенцији повреда и оштећења здравља запослених на раду и да ће поставити 
проактивни систем управљања безбедношћу и здрављем на раду у смислу стал-
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ног побољшавања радних услова. Ради илустрације напред наведеног, ако имамо 
нпр. две организације које обављају сличне активности али које имају различито 
стање безбедности и здравља на раду у својим организацијама, погонима или 
приликом обављања радних активности, спроведеном процедуром, у складу са 
Стандардом (5.), могу обе бити у сагласности са захтевима овог међународног 
стандарда.  

Сагледавајући постојеће стање у примени Закона (2.) и Правилника (3.), 
имајући у виду комплексност спровођења процедура процене професионалних 
ризика и предузимања мера на њиховом смањивању на најмању могућу меру 
или свођење у границе које се оправдано толеришу, овај рад има за циљ да ука-
же на погодност и корист, наравно ако послодавци то желе, увођења система уп-
рављања заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са Стандардом (5.). 
Увођењем система управљања безбедношћу и здрављем на раду у складу са 
овим стандардом знатно се унапређује стање безбедности и здравља на раду код 
послодавца тако што се успоставља контрола у извршавању свих активности 
везаних за примену одговарајућих мера утврђених актом о процени ризика и 
спречавање повреда на раду и оштећење здравља запослених.  
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РЕЗИМЕ 

Интегрисани систем управљања спаја све релевантне компоненте управљања у 
један кохерентни систем ради оптимизације постизања различитих циљева једне органи-
зације.  

ИМС модел обухвата три стандарда ИСО 9001:2000, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 
18001:2007.  

Традиционални приступ имплементације наведена три система се одвија секвен-
цијално што захтева доста времена и доводи до понављања неких послова који су зајед-
нички за сва три модела.  

Кључне речи: системи менаџмента, квалитет, здравље, животна средина 
 
 

OHSAS – IMPLEMENTATION OF IMS 
MUTUAL AND SPECIFIC PROCEDURE ELEMENTS 

ABSTRACT 

An integrated management system connects all relevant components of management in 
one coherent system in order to optimize the realization of different goals within an organization.  

IMS model involves three standards ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 
18001:2007.  

The traditional implementation approach for these three standards is sequential. Such 
an approach requires a lot of time and repeats some activities that are common for all models.  

Key words: management system, quality, health, environment 

1. УВОД  
Стручна литература интегрисани систем управљања (ИМС) ризицима 

препознаје као систем управљања ризицима са аспекта компаније у којем су 
интегрисани сви системи управљања ризицима појединачних орг. делова и као 
такав представља једну целину. Као ни ISO 9000:2000 ни стандард ISO 
14000:2004 појам ризика не дефинише експлицитно. Посредно захтеви 
стандарда ISO 14001:2004 су дефинисани на начин да компанија смањи или 
елиминише негативне утицаје на животну средину. Стандард OHSAS 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007 развијен је као 
                                                

1 Bисока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска бр.1 
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алат који омогућава процену и сертификацију на подручју заштите здравља и 
сигурности на раду. Стандард је компатибилан са стандардима ISO 9001:2000 
као и са ISO 14001:2004, са којим је по својој структури готово индентичан па 
их из тих разлога треба уводити заједно.  

Синтезом стандарда ISO 9000:2000, ISO 14000:2004 и сtандарда OHSAS 
18001:2007 постиже се једноставно праћење и оцењивање квалитета, заштите 
околине, заштите здравља и сигурности на раду на јединствени начин.  

2. ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ ПРИСТУПА  
КОЈИ УКЉУЧУЈУ ИМС 

Обједињавање послова заштите и обезбеђивања: 
1. Здравља  (Health) 
2. Bezbednosti (Safeti) 
3. Sredine  (Environment) i 
4. Kvaliteta  (Quality).  
Компанија на овај начин има комплетну документацију за интегрисани 

систем менаџмента компанијом. ИМС обухвата аспекте:  
 БЗР,  
 ЕКОЛОГИЈЕ и  
 КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА, 

тј. функционише према ова три стандарда:  
 ISO 9001,  
 ISO 14001 i  
 OHSAS 18001 
Наведена три система менаџмента имају сличности које омогућавају њи-

хову интеграцију. Сличности између ових система менаџмента односе се на сле-
деће: 

- приврженост топ менаџмента 
- контрола докумената и записа 
- дефиниција политике 
- планирање дугорочних и краткорочних циљева  
- процедуре за обуку запослених 
- саопштавање процедура 
- аудити 
- контрола неусаглашености, значајних аспеката и хазарда 
- корективне и превентивне акције 
- преиспитивање од стране менаџмента.  
Постојеће сличности између три система менаџмента нуде предности за 

организације,а то су: 
- минимизирање документације и записа (рад са папирима) 
- мање бирократије и мање конфузије између стандарда 
- уштеда трошкова оптимирањем времена и ресурса придружених за 

системе 
- поједностављења интерних и екстерних аудита 
- више пазње на међусобне односе – синергија као и размена – између 

квалитета, животне средине, здравља и безбедности на раду и соци-
јалне одговорности.  
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3. УСЛОВИ ИНТЕГРАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА 
Интеграција различитих менаџмент система могућа је зато што постоје: 
- заједнички принципи  
- стандарди, спецификације и методе за интегрисање  
- заједнички елементи унутар одговарајућих управљачких стандарда  
- методе за усклађивање и уравнотежење различитих циљева заинтере-

сованих страна и самих менаџмент система.  
Без овог баланса опстанак производног система би био угрожен или уну-

тар себе (неквалитетан и неконкурентан производ) или реакцијом окружења (нај-
виши квалитет без обзира на цену, или због конкурентности производа употреба 
јевтиније, прљаве и опасне технологије која угрожава здравље запослених, живот-
ну средину итд).  

3. 1 Заједнички принципи менаџмент система 
3. 1. 1 Процесни приступ 
Заједнички садржалац свих, па и интегрисаног менаџмент система јесу 

процеси, односно низ активности које додају вредност тако што производе оче-
кивани излаз од очекиваног улаза. При том је на излазу увек производ који је 
мерљив са становишта утрошених ресурса (сл. 1).  

 
Слика бр. 1: Процесни приступ 

4. ГРУПИСАЊЕ ПРОЦЕДУРА И УПУТСТАВА У ОКВИРУ ИМС-а 
У наставку је листа свих процедуре и упутства „које треба сви да по-

штују у току рада“: 
Процедуре компаније могу се груписати на основу тзв. HSEQ-политике 

(Health – Safeti - Environment - Quality) 
Ta politika je data u osnovnom/polaznom HSEQ-документу компаније: 
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 “Пословник о систему менаџмента здрављем, безбедносшћу, жи-
вотном средином и квалитетом” 

Из 12 такозваних елемената HSEQ-политике ЕЛЕМЕНАТА ПОЛИТИКЕ 
дефинисаних Пословиком проистичу Групе примењивих процедура са истим на-
зивима као што су елементи: 

Листа процедура: 
1. Улога руководства 
2. Организација 
3. Особље, способност и понашање 
4. Опасности и последице 
5. Инжењеринг 
6. Радни поступци 
7. Уговорене услуге 
8. Планирање и прачење перформанси 
9. Инциденти и акциденти 
10. Контрола ванредних стања и криза 
11. Комуникације 
12. Провере и преиспитивање.  

4. 1. Заједнички елементи 
4. 1. 1 Политика квалитета 
Представља изјаву највишег руководства о начину пословања како би се 

осигурало задовољство свих заинтересованих страна. Сва три стандарда инси-
стирају на изјави о политици. Оптимално је у један Пословник ставити зајед-
ничку политику и да она најједноставније, реално и без фраза, одсликава вред-
ности којима се тежи.  

4. 1. 2 Документоване процедуре 
Сва три стандарда захтевају документоване процедуре. Њихов број одго-

вара броју препознатих процеса и оптималном управљању производним систе-
мом. Серификован стандард ISO 9001 значи да је организација идентификовала 
све процесе и подпроцесе и да су они негде описани.  

Управљачки стандарди ISO 14001 i OHSAS 18001 траже само контролу 
свих процеса, тако да документација може да буде заједничка.  

4. 1. 3 Одговорности и овлашћења 
Сва три стандарда захтевају да се дефинишу одговорности и овлашћења.  
То се чини у: 
- Пословнику где се јасно наводи представник руководства за квали-

тет, заштиту животне околине, односно безбедност и заштиту на ра-
ду, то може бити једна личност.  

Неопходно је јасно дефинисати овлашћења и одговорности, јер ако није 
дефинисан систем није могућа контрола.  

4. 1. 4 Обука, свест и компетентност 
У Пословнику ИМС-а прописан је захтев за обуком који обухвата не-

опходне аспекте сва три стандарда, пошто сва три стандарда захтевају да сви 
запослени (где је могуће и подуговарачи) буду компетентни за задатке који су 
им поверени – да имају знање, способност да га практично примене и да су про-
фесионално одговорни.  
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4. 1. 5 Стална побољшања 
С обзиром да сва три управљачка система подржавају организацију која 

учи, кроз подизање сопствених ефективности, захтев сва три стандарда је стално 
побољшање. У ту сврху надограђује се одговарајућа процедура из стандарда 
ИСО 9001, а ИСО 14001 и ОХСАС 18001 захтевају посебне менаџмент програме 
којима се дефинишу одговорности, средства и рокови за достизање циљева 
побољшања.  

1 PDCA циклус сталног побољшања 
Демингов циклус омогућује стални развој процеса јер без развоја нема 

ни менаџмента односно у организацији се одржава постојеће стање. Заснован је 
на четири основна принципа (PDCA): 

P (Plan), Планирајте 
Утврдите своју политику управљања, затите живботне средине, заштите 

здравља и безбедности на раду и обавезе у свом ОХСАС-у и израдите план за 
њихово остваривање.  

D (Do), Урадите: 
Обезбедите услове и помоћне механизме потребне за остваривање своје по-

литике заштите здрављаи безбедности на раду, општих и посебних циљева, уз при-
мену одговарајућих докумената ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007  

C (Check), Мерите и вреднујте: 
Проверава се све што је у процедури: систем, задовољство заинтересова-

них страна, ресурси, критични параметри итд.  
A (Act), Делујте: 
Преиспитујте и стално побољшавајте свој систем управљања организа-

цијом, заштитом живптне средине, заштитом здравља и безбедности на раду ра-
ди побољшавања укупних перформанси организације.  

4. 1. 6 Комуникација 
Захтеви сва три стандарда по питању интерне комуникације са запосле-

нима су исти, тако да је једна процедура довољна.  
Исто важи и за екстерну комуникацију са заинтересованим странама по-

што су су захтеви сва три стандарда исти и једна процедура је довољна. За ово 
се може искористити и Пословник ако је у њему већ дефинисана екстерна кому-
никација за QMS.  

4. 1. 7 Управљање документима 
Захтеви сва три стандарда су исти. Процедура за управљање документи-

ма у ИСО 9001 може се искористити за управљање документима сва три менаџ-
мент система. Број докумената би требало смањити на нужну меру јер то пома-
же ефикасност управљања.  

4. 1. 8 Управљање процесима 
Једним процесом се управља на исти начим само са различитих аспеката 

Неке QМС процедуре или радна упутства могу да се искористе за контролу 
параметара везаних за EMS и OHSAS.  

У неким случајевима неопходно је израдити посебне процедуре или рад-
на упутства. То је условљено специфичношћу појединих процеса који се посеб-
но описују.  
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4. 1. 9 Мониторинг процеса/производа 
Захтеви сва три стандарда су врло слични. Неке QМС процедуре или ра-

дна упутства могу да се искористе за контролу параметара везаних за EMS и 
ОХСАС.  

У неким случајевима неопходно је израдити посебне процедуре или рад-
на упутства. Захтеви за калибрацију су исти.  

4. 1. 10 Записи 
Записи су попуњени документи у слободној форми који дају објективан 

приказ оцењивачима о резултатима рада. Једини су документ који се у систему 
квалитета не сме мењати.  

Захтеви сва три стандарда су исти. Процедура која задовољава захтеве 
ISO 9001 се може користити и за остала два система. Врсте записа се морају де-
финисати. Време чувања се мора утврдити и документовати водећи рачуна о 
законској регулативи.  

4. 1. 11 Неусаглашености и корективне мере 
Сва три стандарда захтевају исто, да се са неусаглашеностима поступа на 

одговарајући начин. Предузима се ефективна корективна мера (а не корекција!) 
да би се спречио узрок и понављање неусаглашености, тако да је једна проце-
дура довољна.  

4. 1. 12 Превентивне мере 
Стандарди ISO 14001 и OHSAS 18001 су сами по себи превентивна мера 

против негативних утицаја на загађење и за спречавање несрећа и угрожавање 
здравља запослених.  

4. 1. 13 Интерне провере 
Компетентни проверавач мора бити у стању да програм провере оствари 

у три нивоа кроз: 
- проверу  
- проверу процеса 
- проверу догађаја.  
Компетентност проверавача је нужна у ситуацијама када процес уместо 

документоване процедуре има критеријуме и циљеве а мора доказати ефектив-
ност. Једна процедура је довољна у оквиру IMS-a.  

4. 1. 14 Преиспитивање од стране руководства 
Врховно руководство преиспитује испуњеност свих циљева који про-

истичу из декларисане политике пословног система. Представник руководства у 
том циљу припрема документ са сва три аспекта пословних активности: ква-
литетом производа и услуга, показатељима утицаја на животну средину, OHSAS 
параметрима, сталним побољшањима,задовољством заинтересованих страна итд.  

4. 2 Специфични елементи - процедуре и  
упутства дефинисана у оквиру OHSAS-а 

4. 2. 1 Идентификација и класификација ризика по здравље и безбедност 
Ово је обавезна процедура управљачког стандарда OHSAS 18001.  
Назив ОХСАС је скраћеница која потиче од енглеског назива Occupa-

tional Health and Safety Assesment Series Specifications или, у преводу, Специ-
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фикације серије оцена здравља и сигурности особља; наслања се на постојеће се-
рије међународних стандарда ISO 9000ff и ISO 14000ff када су у питању системи 
и управљање системима и усмерен је на припрему за аудитирање, односно сер-
тификацију у подручју сигурности и заштите здравља.  

Од пресудне је важности за његов квалитет да се у свим процесима и под-
процесима јасно идентификују аспекти ризика.  

У процедури се мора документовати на које начине и колико процеси по-
словног система могу угрозити здравље и безбедност запослених (стално али и 
привремено запослених, као и свих других људи који су по разној основи прису-
тни у организацији).  

Због тога се пред сваки процес поставља питање да ли у њему има ри-
зика по здравље и безбедност? 

4. 2. 2 Приказ процедура дефинисаних по ОХСАС-у 
У даљем делу дат је приказ неких општих процедура које морају бити 

инплементиране у оквиру ОХСАС-а: 
 ОHS Идентификација опасности и процена ризика 
 OHS Опасне радне активности и систем дозвола 
 OHS Рад затвореном простору, копање, рад на висини и сл.  
 OHS Пројектовање безбедног радног места 
 OHS Управљање променама 
 OHS План за ванредне ситуације 
 OHS Истраживаље инцидента 
 OHS Повреде на раду.  
Дефинисања упутстава треба да обухвати следеће елементе: 
 OH. RU Упутство за безбедан рад – Опште упутство за безбедан рад 
 OH. RU Упутство за безбедан рад - реаговање у ванредним ситуацијама 
 OH. RU Упутство за безбедан рад - ПРВА ПОМОЋ 
 OH. RU Упутство за безбедан рад - ППЕ 
 OH. RU Упутство за безбедан рад - спречавање пожара 
 OH. RU Упутство за безбедан рад - изоловање и закључавање.  
Такође потребно је дефинисати посебна упутсва за безбедан рад за сле-

деће активности: 
 Ручно подизање терета 
 клизање, саплитање и сл.  
 Рад под ниским напоном и високоенергетским постројењима 
 Упутство за безбедан рад возача виљушкара и сл.  

4. 3 Специфичности ISO 9001 
Остале специфичности из ISO 9001 su: 
 Посвећеност руководства 
 Задовољство купца и корисника 
 Анализа података 
 Инфраструктура 
 Валидација процеса 
 Верификација и следљивост 
 Имовина корисника 
 Очување (складиштење) производа.  
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5. ЗАКЉУЧАК 
Предуслов за успешност организације у будућности представља примена 

интегрисаног система менаџмента квалитетом ISO 9001:2000 и заштите животне 
средине ISO 14001, а у случају рада у ризичним пословним условима и примену 
ISO 18001.  

Приказаним заједничким елементима ова три стандарда може се избећи 
опасност стварања паралелних система, преобимне документације која од 
документованог система ствара систем докумената и недовољног инсталирања 
кључних захтева појединих менаџмент система.  
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СИСТЕМ ДОБРЕ ПРАКСЕ ОЦЕНЕ ВАЉАНОСТИ И 
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА 

 
Радомир Ћириловић1 
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РЕЗИМЕ  

Акт о процени ризика представља основ за организовање послова и успоставља-
ње система безбедности и здравља на раду из ког разлога се законодавац, у складу са ев-
ропским стандардима, определио да се колективним уговором, односно правилницима, 
уређују само права, обавезе и одговорности из ове области.  

Кључна реч: систем провере ваљаности акта, опрема за рад, инсталације, радна 
околина, операционализација, спречавање ризика, приоритетне мере.  

 
 

SYSTEM OF GOOD PRACTICE VALIDATION OF ESTIMATION  
АND OPERATIONALIZATION OF RISK ASSESSMENT ACT 

ABSTRACT  

The Document of risk assessment represents a foundation for the organization of 
activities and setup of the system of safety and health at work; for that reason the legislator, in 
accordance with European standards, determines that through collective labour contracts, in 
reference to regulations, obligations and liabilities are arranged in this area.  

Key words: Site of verifying validity of documents, equipment, installation, working 
environment, operationalization, risk prevention, modulo of precedence.  

1. УВОД 
Овај рад упућује на систм добре праксе код оцене ваљаности и операцио-

нализације акта о процени ризика како би се пружиле смернице послодавцима, 
стручним лицима за безбедност и здравље на раду, инспекцијским органима и 
другим заинтересованим странама за решавање практичних аспеката примене 
контролних мера за спречавање, смањење и управљање ризицима.  

Акт представља систематизован приказ, сублимат, процене ризика од по-
вреда или оштећења здравља за сва радна места и мере за отклањање или сма-
њење ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду.  

1. 1. Систем провере ваљаности донетог акта о процени ризика  
Како Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту 

и у радној околини, није дефинисана једна методологија, већ одређени услови за 
примену најпогонијих метода, процена ризика спроводи се према међународним 
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признатим нормама и медицинској доктрини у зависности од конкретног стања 
радног места и радне околине.  

Процењивање и управљање ризицима је дакле континуиран и веома сло-
жен процес у којем учествују сви нивои у предузећу у сарадњи са стручним ин-
ституцијама. Треба имати у виду да они који су способни проценити ризик, нису 
истовремено сви у стању да предложе и одговарајуће контролне мере. Неизбеж-
но је дакле разграничити процену ризика и контролу опасности на раду.  

Акт о процени ризика, иако нема формалну верификацију изван послодав-
ца, мора се третирати као,,жив документ“ посебно што закон и нужна потреба 
ефикасног управљања свим ризицима, налажу његову сталну измену и усагла-
шавање са стварношћу. Да исти не би служио за задовољење законске обавзе и за 
показивање инспекторима, већ представљао основни документ на темељу којег се 
успоставља систем унапређења безбедности и здравља на раду, с обзиром на спе-
цифичност процењених ризика, послодавац треба да се увери да ли је акт, који 
су припремили стручни тимови прикладан и адекватан, као и да ли су предвиђене 
све потребне превентивне мере заштите. Ово тим пре што ће, након доношења 
закона о обавезном осигурању, акт увелико утицати на висину премије осигу-
рања за поједине ризике на радним местима, али и на висину осигуране суме, 
односно висину накнаде штете у случају повреде и професионалног обољења.  

Правилна процена ризика и мере које су прописане за смањење и ефи-
касно управљање свим ризицима ће у великој мери у даљим фазама осигурања 
утицати и на одређивање висине стимулативне премеије за оне привредне суб-
јекте који ефикасно управљају ризицима, тј. код којих утврђени ризици нису 
имали негативне ефекте, односно нису довели до повреда и до професионалних 
обољења. Како се препознавање и утврђивање опасности и штетности врши и на 
основу података који се прикупљају из документације којом располаже посло-
давац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем 
потребних информација од запослених и информација из других извора и раз-
врставањем у врсте прикупљених података, односно могућих опасности и штет-
ности на које ти подаци указују, постоји дилема да ли је стручни тим проце-
њивача исправно вршио процену ризика.  

Провера ваљаности донетог акта може се извршити путем следећих кон-
тролних питања: 

1. Да ли се адекватним поступком утврдио начин идентификовања опас-
ности, процена, вредновање и документовање ризика и да ли се посту-
пак применуо за све организационе делове предузећа, за све локације, 
процесе и услуге, услове радне средине и опасне материје који могу 
имати утицаја на безбедност и здравље запослених и трећих лица? 

2. Да ли је процена спроведена кроз идентификацију свих случајева по-
тенционалних опасности и дата оцена степена изложености и да ли је 
дат значај пројекату организације и технологије процеса који се 
одвијају у предузећу, окружењу, законским прописима и подзакон-
ским актима? 

3. Да ли су приликом идентификовања ризика узети у обзир: догађаји- 
активности које се редовно обављају у организацији и који се периоди-
чно обављају, вероватноћа појављивања ризика праћањем претходних 
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догађаја, последице на здравље и имовину и да ли су третирани могу-
ћи узроци појаве опасности и штетности према следећим општим гру-
пама: особље, посетиоци, материјал, метод, инфраструктура, услови 
радне околине и да ли су могуће последице прво стандардизоване, 
односно класификоване у циљу коришћења истих термина и адекватне 
њихове обраде при изради акта, а затим третиране као видљиве, 
тренутне последице, и накнадне (професионална обољења)? 

4. Да ли су за свако радно место процењени физички и психофизиолош-
ки захтеви, да ли има ручне манипулације теретом и у ком обиму и 
да ли је процењен ритам рада, карактер рада и тежина рада са аспек-
та физичког оптерећења и извршена непосредна процена психофизи-
олошког оптерећења? 

5. Да ли је за опасне материје утврђен карактер материје, процењена 
дужина експозиције запосленог? 

6. Полазећи од постојећег стања безбедности и здравља на раду, да ли су 
коришћени следећи информативни подаци и документација?: унутра-
шња организација и систематизација са описом послова радних места, 
врста и стање технолошког и радног процеса код предузећа у целини, 
стање технолошких и радних процеса организационих делова, оспосо-
бљеност запослених у погледу технолошког процеса и безбедног 
начина рада, упутства за безбедан рад, стање објеката који се користе 
као радни простор, стање судова под притиском, сировине и материја-
ли који се користе у технолошким и радним процесима, опасне мате-
рије које се чувају, користе и одлажу у радним и технолошким проце-
сима, извештаји о претходним и периодичним лекарским прегледима 
запослених, подаци о повредама на раду, професионалним болестима 
и обољењима у вези са радом, подаци о средствима и опреми за личну 
заштиту на раду, инспекцијски налази о извршеном надзору,  

7. Важећи стручни налази о извршеним прегледима, испитивањима и 
провере исправности: - опреме за рад, - електричне и громобранске 
инсталације у објектима за рад, - радне околине која је условљена 
организацијом рада, са односима у произ-водњи, и међуљудским од-
носима грађевински објекти, радне и помоћне просто-рије, са опре-
мом за рад, технолошке и друге инсталације у процесу рада који чине 
физичку радну средину.  

Стога са становишта безбедности и здравља на раду код третирања ква-
литета радне околине посебна пажња се посвећује следећим факторима;  

Микроклима - коју одређују параметри: (температура ваздуха у С, 
брзина струјања ваздуха у m/s и релативна влажност ваздуха у %). (темпера-
тура, брзина струјања и релативна влажност ваздуха). Испитивање микроклиме 
врши се у просторији у којој се запослени крећу или задржавају дуже од два сата 
у току једне смене. Нормативи микроклиме одређени су у зависности од врсте 
рада, извора топлоте у радним просторијама и периода задржавања радника. У 
зависности од физичког напрезања разликују се: лак рад, средње тежак рад и 
тежак рад. Испитивање микроклиме у летњем периоду врши се када је спољна 
температура изнад 15 C, а у зимском када је спољна температура испод 5 C 
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у условима када раде сви технолошки капацитети (оруђа за рад, уређаји, инста-
лације и др.), као и уређаји за загревање, климатизацију и вентилацију.  

Хемијске штетности - контакт са кожом, апсорпција (нагризање кисели-
на, база, растварача за одмашћивање и сл.) могу да изазову повреду радника делу-
јући на биохемијске системе организма и на ткива и изазову лакша или тежа ош-
тећења животних функција. Када прекораче МДК у дужем излагању, манифесту-
ју се као професионална обољења. При разматрању проблема загађености радне 
средине мора се имати у виду савко присуство штетних материја, не само у ат-
мосфери, (разни технолошки процеси у целини) већ подразумева и нечистоћу на 
опреми за рад, материјалима.  

Биолошке супстанце - штетности које потичу од нежељених ефеката 
разних биолошких организама, почев од микро биолошких, који се могу иденти-
фиковати само у лабораторијама, до оних који се могу идентификовати људским 
чулима (органолептиком).  

Физичке штетности - бука оштећује чуло слуха, изазива разне психо-
физиолошке поремећаје, ствара осећање замора, нервну напетост, деконцентр-
ише, смањује способност праћења процеса и реаговања, омета непосредно спора-
зумевање говором или средствима комуникација, омета примање звучних сигна-
ла, или омета обављање разних врста делатности које захтевају тачност и концен-
трацију, одређени степен менталног напрезања искључивања од околине или 
омета делатност које захтевају праћење околине слухом, док вибрације изазивају 
негативан утицај на физиолошке функције организма и при дужем дејству могу 
изазвати „вибрациону“ болест. Прекомерна бука и вибрација дакле доводе до по-
вређивања и стварају предиспозицију за умањену радну и здравствену способност 
запослених.  

За сваку врсту делатности постоје три дозвољене вредности нивоа буке, 
ознечене са а, б и в.  

Табела 1.: Дозвољене вредности нивоа буке 

Ознаке допуштених нивоа 
а б в 

Бука коју прави опрема 
за рад или уређај којим 
радник рукује или га 
опслужује.  

Бука коју прави опрема 
за рад или уређај којим 
радник не рукује или га 
не опслужује.  

Бука коју стварају непроиз-во-
дни извори (уређаји за вентила-
цију, суседна организација, у-
лични саобраћај и сл.).  

 
Осветљење - не прилагођена осветљеност доводи до смањења или погор-

шања вида, нелагодног осећања и сл. што узрокује негативне последице по рад-
нику и његову радну способност у виду психичких сметњи, депресивног стања и 
др. чиме се повећава и предиспозиција за повређивање. Испитивање квалитета 
природног, вештачког и комбинованог осветљења врши се на ново изведеном ос-
ветљењу, после реконструкције постојећег осветљења, промене намене објекта, 
односно радне просторије, а у складу са прописима о безбедности и здрављу на 
раду, техничким прописима и стандардима.  
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Табела 2.: Параметри који дефинишу квалитет електричног осветљења 

Захтеви 
Опште 

осветљење 

Опште осветљење са допунским 
осветљењем радног места 

Опште осветљење Допунско осветљ.  
Минимална просечна осветљеност лx  

 а б а б а б 
Веома мали 30 50 - - - - 
Мали 50 80 - - - - 
Средњи 80 150 30 50 150 300 
Велики 150 300 50 80 300 600 
Веома велики 300 600 80 150 600 1000 
Изванредно 
велики - - 150 300 преко 1000 

а - осветљење сијалицама са ужареним влакном 
б - осветљење флуоресцентним цевима 

 
Штетна зрачења - електромагнетни, радио таласи, инфрацрвени зраци, 

ултравиолетни зраци, разна јонизујућа зрачења и топлотно зрачење, имају своја 
специфична неповољна дејства на запосленог која нарушавају физички и пси-
хички интегритет у мањем или у већем обиму. Тако топлотно зрачење изазива 
поремећаје процеса терморегулације који доводе до психофизиолошких пореме-
ћаја, умора, успоравање моторних кретњи, умањење концентрације и моћи реа-
говања, прехлада, лакших обољења дисајних путева, топлотних удара, тешких 
упала и реуматских обољења.  

Јонизованост ваздуха (осим јонизујућих зрачења), је новији параметар 
радне средине, када долази до значајног поремећаја броја и врсте присутних јона 
у ваздуху радних просторија услед филтрирања ваздуха клима уређајима и 
присуства различитих материјала на опреми и у радном окружењу што изазива 
многобројне неповољне ефекате као што су: главобоља, осећај замора, смањење 
радног учинка, нелагодни осећај и сл.  

Ради идентифиације опасности и штетности анализирају се следећи ус-
лови и узроци: гравитација, посртање, падови са висине, у истој равни и у ду-
бину, клизање и падање предмета, кинетичка енергија, сударање предмета са 
деловима тела погођено објеката који се крећу, ергономски услови, пројекто-
вање радног места, напрезање тела, напрезање мишића дизањем ношењем или 
спуштањем терета и малог напрезања мишића понављањем покрета, посебне 
опасности, индивидуалне опасности: инвалидитет, заступљеност алкохолизма, 
дуго радно време, некоректан однос према запосленим, неодговорно понашање 
појединаца, стрес, гравидно стање, млади, физичко оптерећење: ангажовање 
великих мишићних маса, ангажовање малих мишићних маса-локални мишићни 
рад, природни положај тела, активност дизања терета (укупни терет у килогра-
мима који се одједном подиже на висину од 0,0 до 0,8 m или преноси на другу 
страну од 0,2 до 1,0 m), психофизичко оптерећење: сменски рад, динамика рад-
них активности, израженост потребе за координацијом покрета и израженост 
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визуелних и аудитивних стимулуса, психосензорно оптерећење у односу на број 
објеката посматрања и потребну концентрацију посматрања монотонија радне 
активности емоционално оптерећење везано за одговорност извршавања радних 
активности и присутност, стресогених ситуација, интелектуално оптерећење у 
односу на број информација које треба меморисати и сложеност задатка који се 
решавају, остали фактори, не одговарајуће одржавање средстава рада, недо-
статак надзора, сигурносних инструкција-обука, не поштовање научених прин-
ципа, рад на отвореном простору под различитим метеролошким условима, по-
узданост рада система.  

Да би одговарале предвиђене мере заштите из акта о процени ризика, 
препоруке треба да су јасне и прецизне, спроводљиве и да буде сасвим јасно за-
што су управо такве дате.  

Објективно вредновање нивоа ризика условљено је свим наведеним пара-
метрима којима се мора посветити посебна пажња, односно за које се морају 
утврдити и применити потребне мере и обезбедити одговарајући систем мони-
торинга. У противном, дискутабилна је ваљаност, објективност, као и примена 
акта. што намеће потребу његовог преиспитивања и пре законом прописаних 
услова и рокова.  

1. 2. Операционализацији акта о процени ризика 
Акт о процени ризика верификује послодавац тако што својим потписом 

на изјави гарантује да ће применинити све предвиђене корективне (макро и ми-
кро) мере за безбедан и здрав рад на радном месту и у радној околини, управља-
њем и смањењем констатованих ризика. Лице за безбедност и здравље на раду 
врши непрекидно проверу примене акта, праћењем ефикасности спроведених 
мера у погледу отклањања и смањења ризика, те уколико уочи неефикасност, о-
сим што предлаже корекцију мера кроз измене и допуне акта, предузима све 
радње из члана 40. Закона о безбедности и здравља на раду.  

Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у 
радној околини (члан 15 и 16) утврђени су случајеви у којима се врше допуне и 
измене Акта о процени ризика. Тако он подлеже потпуној измени и допуни 
након сваке колективне повреде на раду са смртним последицама, која се догоди 
на радном месту и у радној околини, а делимичним изменама и допунама подле-
же (у делу који се односи на одређено радно место и с њим повезана радна 
места): у случају смртне и тешке повреде на раду, појаве сваке нове опасности 
или штетности, односно промене нивоа ризика у процесу рада, када мере које се 
утврде за спречавање, отклањање или смањење ризика нису одговарајуће или не 
одговарају процењеном стању, када је процена заснована на подацима који нису 
ажурни, када постоје могућности и начини за унапређење, односно допуну 
процењених ризика, стим што потпуној или делимичној измени или допуни акт 
подлеже и на основу наложене мере инспектора рада.  

Процену треба по потреби ревидирати и због: промене у радном проце-
су, или употребе других машина и алата, обављања неког повременог посла који 
захтева нпр. уклањање запаљивих материјала или промену приступних путева 
како би се побољшала безбедност транспорта, у случају да превентивне мере 
које су тренутно на снази нису доступне или нису прикладне, нпр. због нових са-
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знања у вези одређених контролних мера, код инцидента без повреде - опасан 
догађај, препознати те блиске сусрете и предузети кораке да се у потпуности 
спречи могућност несреће коришћењем исправних превентивних мера и сл.  

Пошто Директива 87/391 ЕЕЦ ставља одговорност за професионално 
здравље и безбедност на послодавца, неопходно је да обезбеди услове за крити-
чко разматрање процене ризика и спровођење превентивних и корективних мера 
у правилним временским размацима, а најмање шестомесечно. Таква разматра-
ња на стручним колегијумима и органима управљања треба организовати зави-
сно од природе опасности и нивоа промене која се може очекивати на поједином 
радном месту и технолошком процесу организационе јединице предузећа. Заин-
тересовани радници требају бити обавештени о резулта-тима свих процена које 
се односе на њихово радно место и о радњама које треба предузети као резултат 
процене. Документације о резултатима процене треба такође бити доступна рад-
ницима које послодавац одреди да обављају посебну функцију безбедности и 
здравља на раду и представницима радника, одбору за безбедност и здравље на ра-
ду, синдикату, односно свим лицима којима су поверене посебне одговорности 
за безбедност и здравље на раду. Како су услови за заснивање радног односа ут-
врђени чланом 24. Закона о раду, након израде акта о процени ризика, неопходно 
је извршити допуну Правилника о организацији и сис-тематизацији послова са 
посебним здравственим условима, на предлог медицине рада. Од акта такође 
зависи и садржај правилника о безбедности и здравља на раду, као и елементи 
уговора о раду који се морају сходно акту усагласити.  

2. МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ ИЛИ  
СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

2. 1. Оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад 
Након доношења акта о процени ризика сви запослени се оспособљавају 

са аспекта ризика везаних за њихова радна места, а оспособљавање запослених 
који су распоређени на радна места са повећаним ризиком врши се периодично и 
обавезно уколико се догоди колективна, смртна или тешка повреда, као и сваке 
три године обука из заштите од пожара за све запослене 

Запосленог у току оспособљавања треба упознати са свим врстама ризика на 
пословима на које је распоређен и о конкретним мерама за безбедност и здравље на 
раду у складу са актом о процени ризика. Оспособљавање мора да буде прилаго-
ђено специфичностима његовог радног места. Ако послодавац одреди запосленом 
да истовремено обавља послове на два или више радних места, дужан је да за-
посленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места.  

Оспособљавање се врши теоретски и практично. У склопу теоретског де-
ла се запослени информише о свим ризицима везаним за његово радно место, са 
нарочитим освртом на корективне мере које су предузете или се предузимају да 
се ти ризици елиминишу или смање на прихватљив ниво. У склопу практичног 
дела се обавезно одлази до радног места запосленог и демонстрирају му се пра-
вилне методе рада на средствима за рад. Обавезно му се показују сва опасна ме-
ста и начини заштите на средствима за рад (заштитне направе, заштитни уре-
ђаји). Програм оспособљавања прави послодавац.  
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У практичном делу се посебно разрађује упутство за употребу и безбедан 
рад, упутство за одржавање, јавне исправе и резултати испитивања. Провера пак-
тичне оспособљености радниак за безбедан рад се врши методом практичног про-
веравања стечених знања од стране непосредног организатора послова или струч-
ног радника, овлашћеног органа или особе, инструктора произвођача, испоручи-
оца опреме.  

У случају да радник не задовољава постављеним условима на практичној 
провери знања, обучава се даље или се премешта на једноставније послове.  

Неопходно је такође вршити теоријско и практично оспособљавање за-
послених за пружање прве помоћи уз ангажовање службе медицине рада, а пре-
ма важећим прописима. За пружање прве помоћи мора бити оспособљено тех-
ничко и надзорно особље (предрадници, пословође, мајстори, управници, над-
зорници и сл.), као и најмање 2% од укупног броја радника који су запослени у 
једној радној смени.  

2. 2. Превентивни и периодични прегледи  
и испитивања опреме за рад 

Превентивни прегледи и испитивања опреме за рад обављају се пре по-
четка коришћења, после реконструкције или хаварије, као и пре почетка рада на 
новом месту рада ако је опрема премештена са једног на друго место.  

Периодични преглед и испитивање од стране овлашћене установе се вр-
ши у прописаним роковима према Правилнику о поступку прегледа и испитива-
ња опреме за рад и испитивања услова радне околине, Акту о процени ризика и 
упутству произвођача.  

Садржај прегледа и испитивања опреме за рад: техничка документација, 
смештај опреме за рад, натписи и упозорења, погонска енергија: електрична оп-
рема за рад, енергетски водови, поремећај, нестанак и поновни повратак енер-
гије, уређаји за управљање, усаглашеност рада опреме за рад и његових делова 
са упутством произвођача и ознакама за начин употребе опреме за рад, ауто-
матски рад,заштитне направе, заштитни уређаји, заштитне блокаде, контролни 
инструменти и сигнални уређаји, специфичности поједине опреме за рад (стати-
чки електрицитет; прашина, опасне, отровне, експлозивне, лако запаљиве, на-
гризајуће, заразне и друге материје, високе и ниске температуре, бука и вибраци-
је, опасна зрачења), испитивање опреме за рад (електричне инсталације; провера 
рада и функционисања управљачких уређаја и механизама у свим режимима 
рада; сигналних показивача; функционисања кочионог система; функционисања 
крајњих прекидача; функционисања заштитних уређаја и заштитних блокада; 
испитивање суда под притиском; испитивање припадајуће цевне инсталације 
(чврстоћа, непропусност); испитивање и баждарење мерних инструмената и си-
гурносних вентила; проверу функционисања мерних инструмената и запорних 
вентила; испитивање услова радне средине (микроклиме и осветљености радног 
простора, буке и вибрација, хемијских штетности и зрачења).  

Прегледом и испитивањем исправности електричне и громобранске ин-
сталације у објектима за рад утврђује седа ли је/су: заштита од електричног уда-
ра постигнута правилним избором система мреже, размаци код уграђених пре-
прека и кућишта прописани и по димензијама и по врстама примењеног матери-
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јала, опрема и водови изоловани а неизоловани ван дохвата руке, уграђени 
водови (проводници и каблови) имају ограничена оптерећења осигурачима И> и 
И>> члановима, ширање ватре спречено термички изолованим водовима и каб-
ловима код горивих материјала, пад напона према мрежним приликама у гарани-
цама дозвољеног, објекат постоји техничка документација за електричну инста-
лацију, заштитни уређаји (осигурачи, термички и магнетнотермички окидачи, 
поднапонска заштита) изабрани према номиналним карактеристикама потроша-
ча, функционално и правилно подешени, расклопни уређаји уграђени на свим 
главним напојним местима, опрема и мере заштите прилагођени утицају средине 
(ИП заштита) и амбијенталном утицају, Н проводник и ПЕ проводник правилно 
димензионисани и означени одговарајућим бојама: светло плаво и жуто зелено, 
инсталација покривена документацијом, таблицама упозорења, ознакама струј-
них кругова, водова и сл., струјна кола и сви елементи струјних кола као и сте-
заљке означене једнозначно, спајање проводника изведено правилно димензио-
нисаним стезаљкама у затвореним разводним кутијама и спојним орманима, 
испред свих разводних ормана постоји слободан простор за рад и одржавање од 
0. 8-1. 2 m2, спојеви спољне громобранске инсталације прописно изведени.  

2. 3. Превентивна и периодична испитивања услова радне околине 
Превентивним и периодичним испитивањима услова радне околине про-

верава се и утврђује да ли су на радном месту у радној околини примењене мере 
безбедности и здравља на раду утврђене прописима у области безбедности и 
здравља на раду, техничким прописима и стандардима.  

Испитивања обухватају: микроклиму, хемијске штетности, физичке ште-
тности, осветљеност.  

Превентивна испитивања услова радне околине обављају се у року од ше-
ст месеци од почетка рада радног, односно технолошког, процеса, реконструкције 
објекта у ком се обавља радни процес (уређаја за грејање, вентилацију или кли-
матизацију, и сл.) или замене техничких капацитета којима се мењају услови рада. 
Периодична испитивања услова радне околине обављају се на радном месту у 
радној околини у року од три године од дана претходног испитивања.  

2. 4. Упућивање запослених на претходне  
и периодичне лекарске прегледе 

Сходно члану 1. став 3. Правилника о претходним и периодичним лекар-
ским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, захтеви-
ма за одређеним функцијама органа или органских система, посебних здравст-
вених услова које захтева радно место, у складу са оценом службе медицине ра-
да, запослени на радном месту са повећаним ризиком упућују се на претходне и 
периодичне лекарске прегледе.  

Претходни лекарски преглед врши се: пре почетка рада на радном месту 
са повећаним ризиком, пре премештаја запослених на радно мето са повећаним 
ризиком, приликом утврђивања нових ризика на радном месту се повећаним ри-
зиком. На периодични лекарски преглед послодавац упућује запосленог: најкас-
није 30 дана од истка рока утврђеног актом о процени ризика; након закључи-
вања боловања по основу тешке повреде на раду, после болести ако постоји 
сумња на смањену радну способност.  
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Евиденцију запослених на радном месту са повећаним ризиком, са пе-
риодицитетом и роком прегледа, као и извештаје о извршеним прегледима води 
и чува лице за безбедност и здравље на раду и у свему поступа сходно Пра-
вилнику о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на рад-
ним местима са повећаним ризиком и правилнику о обавезним евиденцијама.  

2. 5. Средстава и опрема за личну заштиту на раду 
Послодавац који је, пре ступања на снагу Правилника о превентивним 

мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну 
заштиту на раду („Сл. гл. РС. “ бр. 92/2008), донео акт о процени ризика дужан 
је да своје пословање усклади са одредбама овог правилника у року од годину 
дана од дана његовог ступања на снагу.  

2. 6. Приоритети у отклањању ризика 
Од суштинског је значаја да се утврде приоритети међу мерама које ће се 

предузети у циљу елиминисања или превенције ризика. Приликом утврђивања 
приоритета узима се у обзир тежина ризика, могуће последице несрећног случа-
ја, могући број жртава и потребан рок за предузимање мера заштите.  

Послодавац, односно лице за безбедности и здравље на раду је дужан/но 
да врши: утврђивање и постављање потребних знакова упозорења (опасности) и 
знакове општих обавештења на местима рада, на опреми за рад и припадајућим 
инсталацијама, утврђивање начина безбедног обављања процеса рада и постав-
љање писаних упутстава за безбедан рад на одређеним радним местима, систе-
матско праћење повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са 
радом, упућивање запослених на прописане лекарске прегледе на основу оцене 
службе медицине рада, вођење свих прописаних евиденција, те књиге надзора и 
чување исправа.  
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СЕ ЗНАК У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ  
И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
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РЕЗИМЕ 

Последњих петнаест година код нас, а у свету и раније све чешће се у научној и 
стручној пракси, па чак и у свакодневном говору спомиње примена стандарда (ISO 9000, 
ISO 14000, OHSAS, HACCP, ISO 10015), најчешће као посебни стандарди за унапређење 
производних процеса, али данас се тежи да се сви ти стандарди интегришу, чиме би се 
искористили потребни сегменти сваког система, а посебно више система у интеграцији. 
На тај начин се остварује додатни ефекат, односно додатна енергија система (енглески 
sinergy, што је скраћеница од system energy). Рад управо има за циљ да укаже како при-
мена стандарда, појединачно или као интегрисани системи могу да утичу на безбедност 
и здравље на раду. Посебан акценат дат је на СЕ знак као битан фактор безбедности и 
здравља на раду.  

Кључне речи: СЕ знак, директиве, Нови приступ, усаглашеност, модул, хармо-
низовани стандарди 

 
 

CE SIGN IN FUNCTION OF SAFETY AND HEALTH AT WORK 

ABSTRACT 

In the past 15 years in our country, and earlier in the world, in professional practice 
and even in everyday speech, the application of standards (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, 
HACCP, ISO 10015) is mentioned, most frequently regarding specific standards for the 
improvement of the production process, but today we are trying to integrate all these standards 
in order to take advantage of required segments of each system, and particularly more systems 
in integration. In this way an additional effect is created, the additional energy systems 
(English – synergy, which is the abbreviation of the energy system). The paper has the aim to 
raise awareness of how the enforcement of standards, individual or as integrated systems, can 
influence the safety and health at work. A particular emphasis is given to the CE sign as an 
important factor of safety and health at work.  

Key words: CE sign, directives, new approach, module, harmonic standards  

1. УВОД 
Врло често наилази се на производе који на себи имају ознаку СЕ, али 

углавном у продавницама кинеске робе, док се много ређе виђа опрема и маши-
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не са овом ознаком у производним халама. Разлог за овакву констатацију може 
се потражити у чињеници да има много кинеских продавница, а мало производ-
них хала, или пак да смо држава у транзицији па не подлежемо законодавству 
названом Нови приступи хармонизованим стандардима.  

Треба потражити одговоре на одређена питања везана за захтеве европ-
ских директива, тј. за директиве Новог приступа са посебним освртом на СЕ 
знак, како се добија, шта он значи, који производи подлежу директивама и шта 
СЕ знак значи у земљама чланицама ЕУ, односно у земљама које су кандидати 
за придруживање, а шта значи у осталим земљама.  

Које су могуће варијанте оцењивања усаглашености да би се постигли 
услови за означавање производа СЕ знаком и издавање декларације о производу 
или опреми.  

Озбиљне организације које желе да пласирају робу на европско тржиште 
већ раде на постизању усаглашености за означавање производа са СЕ знаком, а и 
наши увозници све више купују производе са ``правом`` ознаком СЕ. Шта значи 
``права`` ознака СЕ видеће се у модулима за варијанте оцењивања усаглашености.  

2. ТРЖИШТЕ ЕУ И СЛОБОДАН ПРОТОК РОБЕ 
Европска унија (ЕУ) инсистира на слободном кретању роба, услуга, љу-

ди и капитала у оквиру држава чланица ЕУ.  
Када су у питању производи неопходно је да испуњавају критеријуме 

квалитета и безбедности, а то практично значи да организација (произвођачи) 
треба да имају сертификован систем менаџмента квалитетом (QMS) од треће 
стране као потврду да су способни да испуњавају захтеве купаца, односно ко-
рисника услуга, односно да производи испуњавају специфициране захтеве (СА 
знак), односно захтеве безбедности при употреби производа (СЕ знак).  

Имајући у виду да смо држава која се бори за придруживање у ЕУ неоп-
ходно је да: 

 законодавство прилагодимо ЕУ, 
 хармонизујемо техничке регулативе у оквиру којих је и регулатива 

квалитета, 
 подстичемо све субјекте на имплементацију и сертификацију неоп-

ходних стандарда, као и добијање СА и СЕ знака, 
а све са циљем да имамо производе за тржиште ЕУ, који уз правилно инсталира-
ње, одржавање и употребу не угрожавају безбедност и здравље људи или других 
интересних група, која обрађује појединачна директива.  

3. ШТА ЈЕ НОВИ ПРИСТУП? 
Директиве Новог приступа имају за циљ да обезбеде слободан проток 

производа одређеног нивоа квалитета и безбедности приликом коришћења.  
Нови приступ је установљен резолуцијом Савета 1985. године где су уве-

дени следећи принципи: 
 Хармонизација законодавства је ограничена на битне захтеве (кључ-

не, основне) које морају да задовоље производи да би се нашли на 
тржишту ЕУ.  
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 Техничке спецификације – карактеристике за производе који испуња-
вају суштинске захтеве директива су дате у усаглашеним европским 
стандардима (то су ЕН стандарди усаглашени међу државама члани-
цама и прихваћени уместо националних).  

 Примена хармонизованих или других стандарда није обавезујућа, та-
ко да произвођач може да бира између различитих поступака да би 
дошао до усаглашености које су предвиђене одређеном директивом.  

 За производе који су израђени у складу са усаглашеним ЕН се прет-
поставља да су испунили одговарајуће захтеве.  

Поставља се питање за које производе важе директиве Новог приступа и 
да ли те директиве покривају све захтеве? 

Директиве Новог приступа се односе на производе који се по први пут 
појављују на тржишту или се дају на употребу у ЕУ, тј. важе како за нове про-
изводе у државама чланицама, тако и за нове и половне производе увезене из 
трећих земаља.  

Директиве Новог приступа се примењују као заштита од евентуалних ри-
зика који су повезани са заинтересованим странама. У многим случајевима при-
мењује се већи број регулатива новог приступа као и друго законодавство ЕУ, 
међутим може да се догоди да су неки производи изузети из законодавства Уни-
је, па се примењује национално законодавство чланица ЕУ.  

Можда је интересантно дати одговоре на још пар питања: 
 Да ли држава може да уведе строжије критеријуме него што их одре-

ђује директива Новог приступа? 
 Које су то директиве Новог приступа и како изгледа веза између ди-

ректива Новог приступа, националног законодавства и хармонизова-
них стандарда? 

Национално законодавство не може да има строжије критеријуме од ди-
ректива Новог приступа, другим речима национално законодавство треба да је 
идентично законодавству ЕУ, односно ни строжије ни блаже, а све из разлога 
несметане трговине унутар ЕУ.  

Директиве Новог приступа углавном су за многе техничке производе где 
се захтева означавање СЕ знаком (табела 1). Поред ових директива постоји још 
неколоко директива које следе принципе Новог приступа, али не дозвољавају 
означавање ознаком СЕ (табела 2).  

Табела 1: Директиве Новог приступа као што су дефинисане у  
``Guide to the implementation of directives based on the New Approach  
and the Global Approach`  ̀(директиве којима се захтева ознака СЕ) 

Директива 
(скраћени неслужбени назив) 

Број директиве, 
број додатака 

Датум 
употребе 

Крај 
прелазног 
периода 

Скраћени 
неслужбени 

знак 

1. Нисконапонска опрема 73/23/EEC 
93/68/EEC 

19/8/74 
1/1/95 

1/1/97 
1/1/97 LVD 

2. Једноставни судови под 
притиском 

87/404/EEC 
90/488/EEC 
93/68/EEC 

1/7/90 
1/7/91 
1/1/95 

1/7/92 
 

1/1/97 
SPV 
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3. Играчке 88/378/EEC 
93/68/EEC 

1/1/90 
1/1/95 

 
1/1/97  

4. Грађевински производи 89/106/EEC 
93/68/EEC 

27/6/91 
1/1/95 1/1/97 CP 

5. Електромагнетна 
компатибилност 

89/336/EEC 
92/31/EEC 
93/68/EEC 
(93/13/EC) 

1/1/92 
28/10/92 
1/1/95 

6/11/92 

31/12/95 
 

1/1/97 
EMC 

6. Машине 98/37/EEC 
98/79/EEC 

1/1/93 
7/6/00 31/12/94 MD 

7. Лична заштитна опрема 

89/686/EEC 
93/68/EEC 
93/95/EEC 
96/58/EC 

1/7/92 
1/1/95 

29/1/94 
1/1/97 

30/6/95 
1/1/97 PPE 

8. Неаутоматске ваге 90/384/EEC 
93/68/EEC 

1/1/93 
1/1/95 

31/12/02 
1/1/97 NWI 

9. Активна медицинска 
помагала за уграђивање 

90/385/EEC 
93/42/EEC 
93/68/EEC 

1/1/93 
1/1/95 
1/1/95 

31/12/94 
14/6/98 
1/1/97 

 

10. Плински уређаји 90/396/EEC 
93/68/EEC 

1/1/92 
1/1/95 

31/1295 
1/1/97 GA 

11. Грејачи за топлу воду 92/42/EEC 
93/68/EEC 

1/1/94 
1/1/95 

31/12/97 
1/1/97  

12. Цивилна експлозивна 
средства 93/15/EEC 1/1/95 31/12/02  

13. Медицинска помагала 
93/42/EEC 
98/79/EC 

2000/70/EC 

1/1/95 
7/6/00 

14/6/98 
30/6/01 MDD 

14. Опрема за коришћење у 
потенцијално 
експлозивним 
атмосферама 

94/9/EC 1/3/96 30/6/03 ATEX 

15. Пловила за рекреацију 94/25/EC 16/6/96 16/6/98  
16. Лифтови 95/16/EC 1/7/97 30/6/99  
17. Електрични фрижидери и 

замрзивачи за домаћинс-
тва 

96/57/EC 3/9/97 3/9/99  

18. Опрема под притиском 97/23/EC 29/11/99 29/5/02 PED 
19. ’’Ин витро’’ дијагностич-

ка медицинска помагала 98/79/EC 7/6/00 7/12/03 
7/12/05  

20. Радијска и телекомуника-
циона терминалска опре-
ма1 

99/5/EC 8/4/00 7/4/00 
7/4/01 RTTE 

21. Жичаре за превоз лица 2000/9/EC 3/5/02 3/5/04  
1 Oва директива је заменила директиву о телекомуникационој терминалској опреми (98/13/EC) 
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Табела 2: Директиве које се ослањају на принципе Новог приступа или глобалног 
приступа и којима се не дозвољава употреба ознаке СЕ 

Директива 
(скраћени неслужбени назив) 

Број 
директиве, бр. 

додатака 

Датум 
употребе 

Крај 
прелазног 
периода 

1. Амбалажа и отпадна амбалажа 94/62/EC 30/6/96 31/12/99 
2. Систем брзих железница 96/48/EC 8/4/99 нема га 

3. Поморска опрема 
96/98/EC 

2001/53/EC 
1/1/99 

10/07/01 
 

10/07/03 
4. Систем конвенционалних железница 2001/16/EC 20/04/03 нема га 

 
Шта су то хармонизовани стандарди? 
Хармонизовани стандарди су стандарди које је донела европска органи-

зација за стандардизацију у духу захтева Новог приступа.  
Директивом 98/34/ЕС европски стандарди су дефинисани као техничке 

спецификације, које су европске организације за стандардизацију, CEN – Европ-
ски комитет за стандардизацију, CENELEC – Европски комитет за стандардиза-
цију у електроници и ETSI – Европски институт за телекомуникационе стандар-
де, усвојиле за трајну примену чија примена није обавезна, тј. они допуштају од-
ступања у националном законодавству.  

На слици 1 објашњен је процес хармонизације техничке регулативе.  

 
Слика 1: Појам хармонизације 

4. ШТА ЗНАЧИ СЕ ЗНАК? 
Ознака СЕ (Conformitee European – европска усаглашеност) симболизује 

усаглашеност производа са применљивим суштинским захтевима наметнутим 
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произвођачу путем директива. Стављен СЕ знак на производ има смисао изјаве 
правног или физичког лица, одговорног за то да:  

- је производ усаглашен са свим применљивим одредбама одговара-
јуће директиве (или више њих ако га истовремено дотичу); 

- су спроведене све одговарајуће процедуре за оцењивање усаглашено-
сти, било од стране произвођача, или од стране нотификованог тела 
или комбинација истих.  

Овај знак могу да ставе произвођач или његов овлашћени представник у 
држави чланици. Када производ поседује СЕ знак то значи да производ може да 
се продаје на тржишту ЕУ. Произвођач има обавезу да обезбеди да је производ 
пројектован, произведен и оцењен у погледу усаглашености са захтевима одго-
варајуће директиве или одговарајућих директива.  

Директивама се прописују одговорности свих учесника у фази израде 
као и животног века производа на тржишту, надзора код коришћења производа, 
али највећу одговорност има произвођач.  

5. ПУТ ДО ОЗНАКЕ СЕ 
На сликама 2 и 3 приказане су могуће варијанте оцењивања усаглашено-

сти за достизање услова за означавање производа СЕ знаком и издавање декла-
рације о истој.  

Произвођач

Фаза развијања Фаза производње

Модул А

Модул E

Модул F

Модул G

Модул H

Модул D

Модул C

Модул B
СЕ

Пут до ознаке СЕ за машине  
Слика 2: Глобални приступ 

1. Модул А 
Код примене овог модула произвођач и овлашћени заступник самостал-

но контролишу производњу и обезбеђују: 
- да опрема задовољава одређене захтеве, 
- припремају декларацију о усаглашености, 
- обележавају опрему СЕ знаком, 
- припремају техничку документацију, 
- чувају техничку документацију са декларацијом.  
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Произвођач је одговоран за усаглашеност техничке документације са ди-
рективама. Документација мора да садржи све улазне елементе, цртеже, опис, 
шеме, листу примењених стандарда, резултате прорачуна, извештаје о тести-
рањима итд. Код овог модула произвођач не мора да има сертификован QMS.  

 
Слика 3: Модули глобалног приступа 

2. Модул В 
Ово је модул у коме се описује поступак испитивања, тј. потврђивања и 

атестирања репрезентативног узорка од стране овлашћеног тела.  
И код овог модула произвођач не мора да има сертификован QMS, с` тим 

што код пријаве за испитивање даје одређене податке као што су име и адреса 
произвођача, име и адреса овлашћеног заступника, писмена изјава да нико други не 
врши испитивање и техничка документација која мора да садржи исте елементе као 
модул А, плус подаци о чврстим склоповима и испитивањима без разарања.  

3. Модул С 
Представља усаглашеност са типом опреме. И у овом модулу као и у мо-

дулу А произвођач самостално контролише производњу и даје изјаве да су атес-
ти усаглашени са типом описаним у сертификату о испитивању, да произвођач 
задовољава све директиве, описује метод означавања опреме СЕ знаком, као и 
садржај декларације о усаглашености.  

Произвођач и у овом случају није обавезан да има сертификован QMS.  

4. Модул D 
Овде произвођач мора да има сертификован QMS и његов QMS се 

подвргава оцењивању и сталном надзору од стране признатих сертификационих 
тела у ЕУ.  
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Овде се обезбеђује квалитет у производњи, завршном контролисању и 
испитивању.  

5. Модул Е 
Произвођач обезбеђује завршно контролисање, мора да успостави QMS и 

да га сертификује на нивоу стандарда EN45004. QMS је предмет оцењивања и 
надзора од стране сертификационих тела признатих од ЕУ.  

6. Модул F 
Завршно контролисање врши независно тело и то свих делова производа, 

где се потврђује сертификат о пројекту. Произвођач не мора да има сертифико-
ван QMS.  

7. Модул G 
Овај модул представља појединачну верификацију за сваки производ, 

где произвођач подноси техничку документацију за сваки производ, независно 
тело преиспитује, верификује и потврђује да пројекат задовољава битне захтеве 
сигурности у директивама.  

Независно тело завршним испитивањем оверава и потврђује сваки про-
извод.  

Произвођач не мора да има сертификован QMS.  

8. Модул Н 
Овај модул представља потпуно обезбеђење квалитета, а произвођач 

мора да има сертифкован QMS по 9001:2000.  
Обим сертификације обухвата све елементе стандарда 9001:2000, између 

осталог политику, циљеве квалитета, пословник, процедуре, планове квалитета, 
техничку документацију од стварања до реализације самог производа, верифика-
цију и валидацију, а записи морају да обухвате сва завршна контролисања и тес-
тирања, мора да постоји баждарена опрема за мерење и контролисање, другим 
речима мора да постоји функционисање QMS-а.  

Независно тело може да има увид у сву документацију, у комплетан про-
цес производње, контроле, тестирања и да врши ненајављен надзор.  

6. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
Из изложеног се могу извући закључци: 
 Директиве новог приступа и хармонизовани стандарди постају 

потреба да би се пословало са ЕУ.  
 Успостављање QMS и IМЅ убрзавају поступак добијања знака СЕ.  
 Улагање за успостављање QMS и СЕ знака је много мало у односу на 

добит. За ово постоје практични примери у Србији, приход од продаје 
машина пре и после успостављања QMЅ и добијања знака СЕ.  

 Треба много више радити на едукацији шта омогућавају директиве 
Новог приступа и хармонизовани стандарди.  

На крају неопходно је схватити да је знак СЕ знак безбедности при 
коришћењу опреме и производа што му даје још већи значај.  
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РЕЗИМЕ 

У раду је дат преглед карактеристика и преглед најчешће коришћених раствара-
ча, врста и узрока опасности у појединим фазама процеса флексо штампе (развијање фи-
лма, израда клишеа, штампање, складиштење) за случај конвенционалне репродукције у 
релативно мањим штампаријама амбалаже.  

Нешто опширније су размотрене опасности експозиције од опасних материја од-
носно растварача у боји, оцена те опасности од мешавине више растварача и мере заштите.  

На крају су наведени могући узроци опасности и мере заштите од пожара и екс-
плозије.  

Кључне речи: опасности, флексо штампа амбалаже, растварачи 
 
 

SAFETY AT WORK IN THE FLEXO PRINTING PROCESS 

ABSTRACT 

This paper gives the overview of the characteristics of the most used solvents together 
with the overview of the types and causes of the risks on some phases of the flexo printing 
process (film development, photopolymer platemaking, printing and storage) in the case of 
conventional reproduction in relatively small package printing houses. More considered is the 
exposition to the hazardous substances, that is solvents in the ink, evaluation of the risk from 
the mixture of the solvents and protection measures.  

It the end, possible causes, as well as protection measures of the fires and explosion 
hazards are given.  

Key words: hazards, package flexo printing, solvents 

1. УВОД 
У флексо штампи амбалаже се користе боје на бази растварача, а у много 

мањем обиму и боје на бази воде, УЉ-боје као и двокомпонентне боје.  
Боје које се најчешће користе у поступку флексо штампе садрже лако ис-

парљиве раствараче.  
До штетних емисија и опасности од пожара и експлозије може доћи код 

већине штампарија за амбалажу са флексо поступком [2], а резултирају из најве-
ћег броја система за бојење, као и чишћење машина.  

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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У првом делу рада је дат преглед карактеристика најчешће коришћених 
растварача (тч. 2), те преглед врста и узрока опасности у процесу флексо штампе 
амбалаже (тч. 3). У тч. 4 су детаљније анализиаране опасности експозиције опас-
ним материјама односно растварачима у боји, а затим потребне техничке, орга-
низационе и личне мере заштите. На крају је наведена једна од могућности 
оцене те опасности у случају мешавине растварача. У тч. 5 су наведени могући 
узроци опасности и мере заштите од пожара и експлозије.  

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРИШЋЕНИХ РАСТВАРАЧА  
У ФЛЕКСО ШТАМПИ АМБАЛАЖЕ 

Табела 1 приказује најважније карактеристике често коришћених раства-
рача који су значајни за оцену ризика, од којих се у највећој мери користе етанол 
и етилацетат.  

Осим у бојама, растварачи односно мешавине растварача се употребља-
вају и као разређивачи, успоривачи и средства за чишћење.  

Гранична вредност концентрације растварача у ваздуху на радном месту 
је вредност код које се не може очекивати штетан утицај на здравље.  

У случају прекорачења граничних вредности радног места и дужег ди-
ректног контакта са кожом због недостајућих или неисправних личних средстава 
заштите, може доћи до опасности по здравље, које су наведене у табели 1.  

Табела 1: Често коришћени растварачи у бојама за флексо штампу [1,5] 

Растварач 
Тачка 

паљења 
°C 

Доња граница 
подручја 

експлозивности 
(г/м3) 

Гранична 
вредност 

концентрације 
(мг/м3) 

Карактеристике 

Eтанол 12 67 960 лако запаљив 

Етилацетат - 4  1500 

лако запаљив, надра-
жује очи, ресорптиван 
- испуцана кожа (може 
доспети и у крвоток), 
поспаност/ ошамуће-
ност услед пара 

Бутанон-2 -1 50 600 

лако запаљив, надра-
жује очи, ресорптиван 
–испуцана кожа (може 
доспети и у крвоток), 
поспаност/ошамуће-
ност услед пара 

i-пропанол 12 50 500 

лако запаљив, надра-
жује очи, поспано-
ст/ошамућеност услед 
пара 

n-пропанол 15 50 без поузданих 
података 

без поузданих подата-
ка 

2-метокси-1-
метилетилацетат 43 - 270 запаљив, надражује очи 

2-метокси-1-
пропилацетат 48 77 без поузданих 

података 
без поузданих 
података 
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3. ПРЕГЛЕД ВРСТА И УЗРОКА ОПАСНОСТИ  
У ПРОЦЕСУ ФЛЕКСО ШТАМПЕ АМБАЛАЖЕ 

Кратак преглед врста могућих опасности и узрока у процесу развијања 
филма, израде клишеа (фотополимерне плоче), штампања и складиштења, при-
казан је у табели 2.  

Табела 2: Преглед врста и узрока опасности у различитим фазама флексо штампе 

Фаза процеса Врста  
опасности Узроци опасности 

Развијање 
филма 

Опасност по здравље  
(сумња на изазивање рака) Развијачи и фиксири 

Опасност по здравље и 
околину 

Агресивне хемикалије при чишће-
њу машина за развијање 

Опасност по кожу, алергија, 
повреда очију 

Преливни отпад при регенерацији 
купке за развијање и фиксирање 

Израда клишеа 
(фотополимерне 

плоче) 

Опасност при удисању 
ваздуха 

Настајање озона при осветљавању 
клишеа 

Опасност за очи и кожу 
УВ-зрачење те чишћење уређаја за 
испирање са концентрованим кисе-
линама и лужинама 

Повреде, нарочито руку 
Увлачење руку између ваљака, зу-
пчаника и бубњева уређаја за ис-
пирање клишеа 

Штампање 

Повреда, нарочито руку 
Покретни делови машина (ролне за 
намотавање и одмотавање матери-
јала), ваљци 

Посекотине на рукама 
Нож за сечење ролни на уређају за 
намотавање и одмотавање (ако је 
неосигуран као и при замени ножа) 

Обољење коже, путева за 
дисање, алергија Штампарска боја, лакови, лепила 

Пожар 
Боја, лепила и др., пушење 
Неодговарајући спремници за ис-
коришћена средства за чишћење 

Пожар, експлозија 

Лако запаљиве штампарске боје, 
лепила, електростатичко пражње-
ње набоја на материјалу за штам-
пање, штампарским уређајима и 
посудама за боју 

Остале опште опасности 

Као код других сличних активнос-
ти одн. радних операција на маши-
нама и уређајима (бука, физичко 
напрезање, транспорт итд.) 

Складиштење 
запаљивих теч-
ности, боја и 
лепила 

Пожар, експлозија Боје за флексо штампу, 
рaзређивачи, успоривачи 



Процена ризика - Копаоник 2009. 120 

 

4. ЗАШТИТА И ОЦЕНА ЕКСПОЗИЦИЈЕ  
ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА 

Под експозицијом се подразумева контакт тела са растварачем. Тај кон-
такт може бити као инхалативна и дермална експозиција.  

Код инхалативне експозиције радник долази у контакт са парама раства-
рача преко органа за дисање. Она се може описати концентрацијом (нпр. mg/m3) 
и одговарајућом дужином излагања (по правилу дужина смене).  

Дермална експозиција је директан контакт коже са штетним материјама. 
Она се може описати количином и концентрацијом материје, контактном повр-
шином коже као и врстом, дужином и учесталошћу контакта коже.  

Код штампе амбалаже, концентрација материја у ваздуху може знатно 
варирати. Највеће оптерећење се може очекивати увек онда када се са раствара-
чима ради диркетно и отворено (то се најчешће дешава код радова чишћења са 
крпама или другим средствима). Притом, велики утицај на висину експозиције 
има вентилација у погону (то може бити одсисавање у машини код радова чиш-
ћења или нека друга вентилација ван штампарске машине).  

4. 1. Техничке мере заштите 
- Ваздух са штетним гасовима и парама у простору штампарских агре-

гата и уређаја за међусушење и сушење мора бити ефикасно одстра-
њен одсисном вентилацијом и по могућности са прикључењем на си-
стем за прочишћавање.  

- За време чишћења у машини мора бити укључен уређај за одсиса-
вање, како би се спречиле велике концентрације у кратком времену.  

- Машине зе прање морају бити затворене изведбе и располагати са 
локалним одсисавањем пара растварача, које морају бити одстрањене 
пре отварања машине.  

- Мануелно чишћење делова изван машине се мора обављати у про-
вентилираном простору 

4. 2. Организационе мере заштите 
- Радови код којих постоји повећана експозиција се морају ограничити 

само на неопходне. Ови радови запослених, не би требали бити дужи 
од 60 минута по смени [1]. Уколико то није могуће, треба урадити 
посебну процену ризика. То се пре свега односи на запослене који су 
стално у просторијима за чишћење и тако изложени повећаној експо-
зицији.  

- Посуде за боју и средства за чишћење морају бити затворене 
- Крпе за чишћење које су запрљане бојом или растварачима морају се 

држати у затвореним посудама и треба их редовно збрињавати 
- У читавом радном подручју треба забранити јело, пиће и пушење 

4. 3. Личне мере заштите 
- За специјалне повремене радове са великом експозицијом, нпр. код 

чишћења на уређају за дестилацију или уређају за прање, треба да 
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постоји и да се примењује одговарајућа заштита органа за дисање 
(нпр. одговарајући филтери).  

- Заштита коже одговарајућим средствима и то пре рада са материјама 
на бази растварача 

- Код мале запрљаности употребити блага средства за чишћење коже 
- Након рада употребити средства за негу коже 
- Контакт коже, нпр. код чишћења са растварачима или код манипула-

ције са бојом треба избегавати. Код дужих послова чишћења требало 
би користити одговарајуће рукавице (нпр. нитрил или бутил каучука) 

- Наведене мере заштите коже би требале бити окачене на сваком ме-
сту за прање, са описом примене наведених средстава.  

- Уколико постоји опасност да дође до шприцања растварача или боја 
(нпр. код мешања, претакања или чишћења), морају се носити зашти-
тне наочаре.  

- Одећа натопљена са бојама или растварачима мора се одмах заменити 

4. 4. Oцена експозиције опасним материјама 
У штампаријама за амбалажу, радници су изложени мешавини растварача.  
Величину опасности одн. ризика је могуће оценити на више начина. Је-

дан од могућих начина утврђивања ризика је помоћу Пилц методе [4], којом се 
обухвата вероватноћа, учесталост, трајање и степен опасности од експозиције 
опасним материјама.  

Друга могућност оцене би била помоћу опште познате вишекритеријум-
ске методе вредновања [7], која се може користити и за оцену еколошке вредно-
сти производа, нпр. еколошке вредности амбалаже [8].  

Већина метода се претежно базира на квалитативним оценама величина 
и значаја појединих критеријума,при чему се јављају проблеми везани за ком-
плексност и објективност вредновања, законске прописе, технолошке поступке 
израде, начине заштите итд.  

Пример оцене опасности односно ризика код експозиције мешавина рас-
тварача у случају прописима дефинисаних ограничења и измерених величина 
експозиције на радним местима, показује следећи пример [1]:   

Експозиција мешавине Еm се одређује као количник измерене концен-
трације појединих растварача Ki [mg/m3] и њихових граничних вредности на 
радном месту Kgi [mg/m3]: 

       (1) 

Ако је Е > 1, нужне су мере за смањење експозиције.  
У прорачун према горњем изразу се поред растварача могу узети у обзир 

и друге опасне материје.  
За оцену експозиције за типичне активности штампара/машинисте и ње-

говог помоћника у току 8-часовног радног времена са задржавањем на команд-
ном месту, у подручју штампарског агрегата, подручју за боју, подручју одмота-
вања и намотавања ролни те подручја прања и чишћења машине, било би по-
требно извршити мерења на наведеним подручјима.  
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Према истраживањима [1], где су извршена мерења на радним местима, 
идентификовано је дванаест материја као и смеше угљоводоника. Удео етанола 
и етилацетата је био 80 %.  

Резултати мерења на радним местима штампара, одн. помоћника у ок-
виру једне смене (8 сати), показују да је индекс оцене Еm мањи од 1. Радно место 
штампара подразумева различите операције рада и боравак у наведеним 
подручјима.  

Дакле, код придржавања граничних вредности, тј. уколико је индекс оце-
не Еm ≤ 1, може се предпоставити да здравље радника неће бити угрожено.  

Простор за боју није стално радно место, јер се машиниста/штампар или 
његов помоћник краткотрајно задржава у њему у циљу мешања, одношења и 
доношења боје, па је ту сумарни индекс концентрације далеко испод 1 (ца. 0,2).  

Ни простор за прање не представља стално радно место, па је сумарни 
индекс концентрације и за 8-часовно радно време низак (0,4).  

И мануелни радови чишћења на самој машини као и изван машине (нпр. 
чишћења делова у простору за прање) су краткотрајна, али са високом експози-
цијом. Краткотрајне вредности експозиције су у дозвољеним границама.  

Према [1], вршно ограничење експозиције за време једне смене се оце-
њује са вредношћу концентрације у кратком временском интервалу, која се не 
сме прекорачити у 15-минутном пробном мерењу.  

Она нпр. код етанола износи: 2  960 mg/m3 = 1960 mg/m3, где је 2. -. фак-
тор вршне експозиције, а mg/m3. -. гранична вредност концентрације на радном 
месту (табела 1).  

5. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ 
Поред могућих опасности по здравље од стране најчешће коришћених 

растварача (табела 1) у бојама за флексо штампу, постоји опасност и од пожара 
и експлозија.  

Могуће узроке запаљења показuје следећа слика: 
 
 отворени пламен  вруће површине    електричне искре статички електрицитет 

 
Сви наведени растварачи у табели 1 су лако запаљиве течности са тач-

ком паљења испод 55 °C. Стога су при раду са овим материјама потребне мере 
заштите од пожара и експлозије и то: 

- Вентилацијом и одсисавањем у подручју штампарских агрегата и 
уређаја за сушење мора се спречити опасна количина гасова и пара 
односно експлозивна атмосфера у подручју од спремника за боју, 
штампане траке од првог агрегата па до улаза у уређај за сушење.  

- Најсигурнији начин је помоћу уређаја за аутоматско одсисавање на 
самој машини. Притом се паре растварача које настају у току рада 
штампарске машине директно одсисавају изнад уређаја за сушење на 
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улазној и излазној страни штампарског материјала, и воде у уређај за 
одсисавање. На одводним каналима се помоћу сензора стално кон-
тролише концентрација растварача.  

- Пошто су се у протеклим годинама широм света десили пожари у 
штампаријама са флексо машинама, који су изазвани електростатич-
ким пражњењем набоја [2], заштитним мерама против опасних елек-
тростатичких набоја треба посветити посебну пажњу. У те мере спада: 
- повезивање и уземљење свих проводних делова, осигурање кон-

такта са земљом као и избегавање великих и изолованих пласти-
чних површина у радном подручју.  

- пражњење штампарског материјала (папир или фолија) од елек-
тростатичког набоја пре него што доспе до првог штампарског 
агрегата (нпр. применом јонизатора).  

- За спречавање високих електростатичких набоја по заустављању рас-
терског ваљка морају се користити проводне штампарске форме, са 
отпором између њихових површина и земље који је мањи од 106 Ώ. 
При раду на суво односно при заустављању машине, када се прекида 
довод боје која иначе обезбеђује проводљивост набоја, могу настати 
опасни електростатички набоји на површинама непроводљивих 
штампарских форми. Како би се спречило спонтано пражњење набо-
ја потребно је да се брзина машине при раду клишеа на суво ограни-
чи максимално на 50 m/min.  

- Контаминирана средства за чишћење се морају одлагати у затворене 
контејнере и збрињавати на одговарајући начин.  

- Наведени извори запаљења се требају елиминисати.  
- Уређаји би требали бити изван експлозионо угроженог подручја, а 

ако се налазе у том подручју, онда морају бити у протуексплозионој 
изведби.  

И овде важе опште организационе мере о којим овде неће бити посебно 
речи. Треба ипак рећи да послодавац мора дати погонска упутства за све актив-
ности у процесу флексо штампе, код којих се корсите боје, разређивачи, успо-
ривачи и средства за чишћење.  

6. ЗАКЉУЧАК 
Из датог прегледа карактеристика најчешће коришћених растварача, те 

прегледа врста и узрока опасности у процесу флексо штампе амбалаже, произла-
зи да у процесу флексо штампе амбалаже поред уобичајених механичких опас-
ности код техничких уређаја, може доћи до штетних емисија по здравље људи и 
до опасности од пожара и експлозије.  

Те опасности односно ризик се након њихове оцене може знатно ума-
њити или избећи описаним мерама техничке, организационе и личне заштите.  
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РЕЗИМЕ 

Рад приказује сабране искуствене податке о опасностима и штетностима које се 
појављују у целокупној графичкој индустрији. Прегледно су приказане опасности и ште-
тности које се појављују у појединим гранама графичке индустрије и њихова проценту-
ална заступљеност. У наставку рада предложене су мере чијим предузимањем се затече-
не опасности и штетности умањују, односно смањује ризик након предузимања одгова-
рајућих мера. Анализирани су подаци о опасностима и штетностима које се појављују 
код графичких радника, као и подаци о машинама и уређајима на којима се оне појављу-
ју, као и могућности елиминисања или умањења тих опасности и штетности у графичкој 
индустрији у циљу смањења ризика, по безбедност и здравље радника.  

Кључне речи: опасности и штетности у графичкој индустрији, процена ризика.  
 
 

SURVEY AND ANALYSIS OF RISK ASSESSMENT  
IN PRINTING INDUSTRY AND SIMILAR AREAS 

ABSTRACT 

This paper presents empirical facts of risks and harmfulness in printing industry. The 
introductory part of the paper gives a statistic survey of risks and harmfulness in printing 
industry in recent years in order to make it clear to what elements should we pay a special 
attention in risk assessment in this particular branch of industry. In the final part of the paper 
are analyzed the printing industry processes from the aspect of possible risks regarding the 
machines and devices present in most printing shops in the region, which are statistically 
proven to have the highest risk and harmfulness, hence the risk assessment method has been 
applied there to determine the risk.  

Key words: dangers and harmfulness in printing industry, risk assessment.  

1. УВОД 
Из процена ризика у графичким предузећима, извршених у протеклом 

периоду, издвојиле су се највеће опасности и штетности које се појављују у свим 
графички предузећима. Дакле, са сигурношћу се може рећи да се у зависности 
од типа графичког предузећа, опасности и штетности понављају, а да у зависно-
сти од типа предузећа, опреме коју поседује, простора у коме се налази и његове 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1 
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организације мења се интензитет тих штетности и опасности, као и вредност 
самог ризика. Комбинијући ове искуствене податке, са методом процене ризика 
која је развијена на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, 
као и могућностима појаве акцидената у графичкој индустрији [1] може се 
изузетно прецизно проценити ризик у целокупној графичкој индустрији и срод-
ним гранама. На тај начин могу се предузети одговарајуће мере да се те опас-
ности умање или отклоне, а самим тим и акциденти спрече.  

2. АНАЛИЗА ШТЕТНОСТИ И ОПАСНОСТИ  
У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Вршећи процену ризика у графичкој индустрији у протеклом периоду, 
дошло се до закључка да се одређене опасности и штетности у графичкој индус-
трији појављују у свим предузећима, без обзира којом типом производње се пре-
дузеће бави. Други део опасности и штетности, појављује се у малом броју 
предузећа, и са малим процентом заступљености. Трећу групу опасности и штет-
ности чине оне опасности и штетности које се не појављују у графичким преду-
зећима и оне зато нису интересантне за ову тему.  

У наставку рада у табели 1 приказане су опасности и штетности које се 
појављују по свим графичким предузећима и у знатној мери утичу на укупан 
ризик по безбедност и здравље на радном месту и у радној околини.  

Табела 1: Опасности и штетности које су највише евидентиране у графичкој индустрији 

Механичке опасности (које се појављују коришћењем опреме за рад) 
Шифра 
опасности Опис извора опасности и помоћних средстава за рад 

01 Недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова 
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радних места 

Шифра 
опасности Опис извора опасности и помоћних средстава за рад 

07 Опасне површине (подови и све врсте газишта, површине са којима запослени 
долазе у додир, а које имају оштре ивице, шиљке, грубе површине и сл.) 

Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 
Шифра 
опасности Опис извора опасности и помоћних средстава за рад 

15 Опасност од директног додира са деловима електричне инсталације и опреме под 
напоном 

Штетности које настају или се појављују у процесу рада 
Шифра 
опасности Опис извора штетности и помоћних средстава за рад 

21 Хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам, 
продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.) 

22 Физичке штетности (бука и вибрације) 
Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 

Шифра 
опасности Опис извора штетности и помоћних средстава за рад 

30 Напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење 
терета, разне дуготрајне повећане телесне активности) 

31 Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање) 
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Највећи ризик по запослене у штампарија влада од механичких опасности 
и то од недовољне безбедности због ротирајућих или покретних делова. Укупан 
ризик за запослене на опреми за рад према ПИЛЦ методи у зависности од опреме 
на којој се ради кретао се од 16-60.  

Штетности као што су напори или телесна напрезања (ручно преношење 
терета, гурање или вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности 
и др.), имају такође повишен ризик по запослене у графичкој индустрији. Ризик 
се кретао од 10 до 50. У ову групу штетности убрајају се нефизиолошки положај 
тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл.) 

Трећу групу са повишеним ризиком чине хемијске штетности, прашина и 
димови (удисање, гушење, уношење у организам, продор у тело кроз кожу, опе-
котине, тровање, и сл.). Ризици су се кретали у интервалу од 12-40. У ову групу су 
се убрајали и физичке штетности, пре свега бука.  

Штетности као што су oпасне површине (подови и све врсте газишта, 
површине са којима запослени долазе у додир, а које имају оштре ивице – рубове, 
шиљке, грубе површине, избочене делове, и сл.) и опасност од директног додира 
са деловима електричне инсталације и опреме под напоном појављују се у скоро 
свим графичким предузећима, али им је укупан ризик низак 

У следећој табели приказане су опасности и штетности које се појављују у 
малом броју графичким предузећа, или са малим процентом у укупном ризику.  
Табела 2: Опасности и штетности које су понекада евидентиране у графичкој индустрији 

Механичке опасности (које се појављују коришћењем опреме за рад) 
Шифра 
опасности Опис извора опасности и помоћних средстава за рад 

03 Унутрашњи транспорт и кретање радних машина или возила, као и померања 
одређене опреме за рад 

04 Коришћење опасних средстава за рад, која могу произвести експлозије или пожар 
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радних места 

Шифра 
опасности Опис извора опасности и помоћних средстава за рад 

09 
Рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више 
фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у затвореном 
простору који је недовољно осветљаван или проветраван, и сл.) 

10 Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине) 
Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 

Шифра 
опасности Опис извора опасности и помоћних средстава за рад 

16 Опасност од индиректног додира 
19 Опасност од штетног утицаја електростатичког наелектрисања 

Штетности које настају или се појављују у процесу рада 
Шифра 
опасности Опис извора штетности и помоћних средстава за рад 

24 Штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура, влажност и брзина 
струјања ваздуха) 

Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 
Шифра 
опасности Опис извора штетности и помоћних средстава за рад 

32 Напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка оптерећења 
(стрес, монотонија, и сл.) 

34 Штетности везане за организацију рада (рад дужи од пуног радног времена – 
прековремени рад, рад у сменама, скраћено радно време, рад ноћу и сл.) 
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3. УТИЦАЈ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА РИЗИК ПО 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА ПО ГРАНАМА У 
ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Графичка индустрија је веома комплексна, у чијој основи лежи машин-
ска компонента прожета са хемијском технологијом и оплемењена рачунарском 
техником. Дакле, основу ове индустрије чине машине на којима се врши штампа 
или дорада графичког производа. Отуда је и највећи ризик који је евидентиран 
од механичких опасности. У графичкој индустрији у великој мери користе се хе-
мијске супстанце, као што су боје, разређивачи, течности за влажење као елементи 
технолгије и из тог разлога су у високој мери присутне хемијске штетности. У 
припреми ових процеса користи се рачунарска технологија која у једној својој 
фази незнатно користи хемијске супстанце. У процесу дораде графичког произво-
да у великој мери, бар на овим просторима, још увек се користи физички рад, па је 
због тога евидентиран висок ризик од штетности као што су нефизиолошки 
положај и напори и телесна напрезања. У наставку, свакој од ових фаза графичке 
индустрије, биће посвећена посебна пажња и анализирани постојећи ризици.  

3. 1 Процена ризика у процесу припреме за штампу 
Као што је на почетку овог поглавља наглашено, у припрема за штампу у 

највећем броју користе се рачунарски системи уз помоћ којих се добија копирни 
предложак. За ту фазу, може се рећи, на основу праћења акцидената изведеног у 
претходним истраживањима и искуствених података да су ризици занемарљиви, 
придржавајући се одређених упутстава за правилан рад за рачунаром. Дакле, 
имајући у виду да се данас користе монитори са смањеним зрачењем, као и упо-
требу ергономских столица, опасности од штетног зрачења и нефизиолошког 
положаја тела (дуготрајно седење), сведене су на занемарљив ниво.  

У припреми за штампу након добијања копирног предлошка па до доби-
јања штампарске плоче (фаза између рашунара и машине) користе и уређаји уз 
помоћ којих се врши добијање штампарске форме (плоче), код којих се користе 
хемијске супстанце. У зависности од савремености уређаја који се користе у гра-
фичкој кући ризик се креће од занемарљивог (код аутоматских уређаја), до ви-
соког, код уређаја где се већи део овог процеса одвија ручно, где је радник ди-
ректно у контакту са хемијским средствима. Понекада настану огреботине од 
штампарске плоче, које се догађају једном у три месеца, али те огреботине су 
површинске природе, настале услед непажње, тако да се не могу узети у озбиљ-
но разматрање, јер је ризик занемарљив.  

3. 2 Процена ризика у процесу штампе 
Праћење акцидената у графичкој индустрији, као и искуствени подаци, 

показали су да се највећи број акцидената догађа у фази штампе на графичким 
офсет машинама. То показује да је највећи ризик по запослене од механичких 
опасности и то од недовољне безбедности због ротирајућих и покретних делова. 
У процесу припреме машине потенцијална опасност идентификована је код по-
моћника машинисте у процесу постављања плоча за штампу. У тој фази постоји 
и опасност од случајног захватања делова тела ротирајућим елементима када не 
постоји механичка заштита на ваљцима, као и опасност од клизања на машини. 
У процесу рада не постоје опасности ни по машинисту ни по помоћника маши-
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нисте, осим оних стандардних (бука, електричне опасности и сл., са ниским ни-
воом ризика) јер се у том процесу рад машине грубо може поистоветити са ла-
серским штампачем, пошто машина сама увлачи папир, штампа и на излагајућем 
столу стиже одштампан материјал. За то време машиниста и његов помоћник 
контролишу процес, а у свим тренуцима интервенција, машина се зауставља. 
Процес дневног одржавања машине доводи до највећих повреда у овај фази из-
раде графичког производа, а евидентиран је код помоћника офсет машинисте, 
или код машинисте, ако ради сам. Потенцијалне опасности су идентификоване у 
фази прања површине ваљака када може доћи до повреде прстију, шака или ло-
мова, где се дешава да је у зависности од типа машине ниво ризика и висок. Код 
савременијих машина ниво ризика је мањи, због високог нивоа аутоматизације, 
док код старијих машина, које су заступљеније на овим просторима, ниво ризика 
је виши, јер се машина у великој мери опслужује ручно.  

У зависности од типа штампе, појављују се у мањој или већој мери и хе-
мијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам, 
продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.) код скоро свих штампарија. 
У процесу офсет штампе ниво ризика од ових штетности је низак, али постоји и 
правилним руковањем хемијским средствима и коришћењем личних заштитних 
средстава своди се на занемарљив. Код технике флексографске штампе, дубоке и 
у одређеним деловима пропусне штампе, ниво ризика од хемијских штетности је 
висок. Код ових техника штампе испарења од хемијских супстанци су толико 
велика да се се употребом личних и заштитних средстава ниво ризика у незнат-
ној мери смањује.  

Било о кој техници штампе да је реч присутни су напори или телесна на-
презања (ручно преношење терета, гурање или вучење терета, разне дуготрајне 
повећане телесне активности), као и нефизиолошки положај тела (дуготрајно 
стајање, седење, чучање, клечање). На основу овога констатовано је да је и од 
ових штетности ниво ризика повишен.  

3. 3 Процена ризика у процесу графичке дораде 
Највећи ризици у процесу графичке дораде евидентирани су од опасности 

као што су напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или 
вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности) и нефизиолошки 
положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл). Разлог због ког је 
ризик висок, јесте појава да се на овим просторима дорада углавном изводи ручно.  

Механичке опасности носе такође висок ризик од уређаја и опреме који се 
користе у процесу графичке дораде у савременијим графичким кућама. Највећи 
број акцидената догађа се на ножу за сечење папира и то у процесу одржавања 

4. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ИЛИ  
ОТКЛАЊАЊА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И  
ЗДРАВЉЕ РАДНИКА У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Имајући у виду појаву одређених опасности и штетности, морале су се 
предузети одговарајуће мере у циљу потпуног или делимичног смањења ризика. 
За опасности и штетности код којих су евидентирани повишени ризици, дати су 
краћи рокови за предузимање мера како не би дошло до појаве акцидента. За 
опасности и штетности код којих су евидентирани ниски ризици, дати су дужи 
рокови за предузимање мера у циљу смањења ризика.  
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Следећи примери дају могућа решења евидентираних опасности и штет-
ности.  

Напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или 
вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне активности) и нефизиолошки 
положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл), доводе до поја-
ве 23% повреда у графичкој индустрији. Мере којима се оне отклањају најчешће 
су: ношење анатомске обуће за дуготрајно стајање, прављење активних пауза и 
конструкционе мере. На следећој слици дат је пример како је могуће отклонити 
те опасности уз помоћ одређених конструкционих решења. Слика 1а приказује 
уобичајени начин подизања и преношења терета у графичкој индустрији. На 
слици 1б дат је пример како се уз помоћ пнеуматског стола врши подизање на 
одговарајућу висини у раван са ножем за сечење папира. У том случају радник 
не мора да се сагиње и подиже терет, већ терет само превуче на нож у мањим 
пакетима. На овај начин, ризик од ових опасности се своди на занемарљив по 
безбедност и здравље запослених.  

   
Слика 1: а) нефизиолошки положај тела и телесна напрезања;  

б) решење пробема са подесивим по висини пнеуматским столом 

Хемијске штетности, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у 
организам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и сл.), доводе до појаве 
25 % повреда у графичкој индустрији. Ове штетности отклањају се: коришћењем 
личних заштитних средстава, уградњом вентилације и коришћењем хемикалија 
које су мање штетне по здравље. На слици 2 дат је пример како је могуће утица-
ти на смањење опасности уз помоћ одређених личних и заштитних средстава. На 
слици 3 дат је пример како правилно уградити систем вентилације за смањење 
испарења у процесу рада. На овај начин, ризик од ових опасности се своди на 
занемарљив по безбедност и здравље запослених.  

      
а)     б)       а)     б)       а)     б) 

Слика 2: а) неправилан рад, без коришћења личних заштитних средстава; б) правилан 
рад уз коришћење личних заштитних средстава 
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Слика 3: Правилно пројектовање вентилације у штампарији,  

у циљу одвођења хемијских испарења 

Механичких опасности и то од недовољне безбедности због ротирајућих 
или покретних делова, на машинама за штампу доводе до појаве 27 % повреда у 
графичкој индустрији. Битно је напоменути да су то углавном лакше повреде, 
као што су повреде удова. Препоручене мере за њихово отклањање су пре свега 
придржавање упутстава за правилан рад. Друге мере за отклањање ових опасно-
сти су конструкционе, које у већини случајева могу да се изведу. На крају, како 
се опрема осавремењује и ризици од механичких опасности се своди на занемар-
љив, јер су те машине у потпуности заклопљене и њихов рад се аутоматски 
прекида при било ком подизању заштитних решетки и поклопаца.  

  
а)                  б) 

Слика 4: а) старе машине, код којих је ризик од повреде висок, 
 б) савремене машине, где је ризик за повреду послужиоца занемарљив 

5. ЗАКЉУЧАК 
На основу изнетог, може се уочити да су запослени у графичкој индус-

трији, изложени мањем ризику у односу на запослене у другим производним ин-
дустријама, што се тиче механичких опасности, односно, од недовољне безбед-
ности због ротирајућих или покретних делова. Те повреде радника нису фаталне, 
већ су то у највећем броју површинске повреде прстију, шака и у најгорем слу-
чају ломови истих. Међутим, оно што се на краћи рок не види, а што на дужи 
период оставља трагове јесу хемијске штетности, прашина и димови (удисање, 
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гушење, уношење у организам, продор у тело кроз кожу, опекотине, тровање, и 
сл.), које су веома заступљене у овој индустрији. Одмах иза њих, са не знатним 
заостатком у процентима следе опасности: напори или телесна напрезања (ручно 
преношење терета, гурање или вучење терета, разне дуготрајне повећане телесне 
активности), као и нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, 
чучање, клечање).  

За све поменуте опасности и штетности, предложене су мере за смањење 
ризика које би у краћем или дужем року довеле до смањења ризика по безбед-
ност и здравље запослених у овој комплексној индустрији и пратећим гранама 
као што су целулозна, папирна и сродне гране.  
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РЕЗИМЕ 

Процена ризика је процес који подразумева евидентирање свих фактора при-
сутних у процесу рада и у радној околини као и утврђивање њиховог штетног утицаја на 
здравље запослених.  

Ради идентификације присутних опасности и штетности у процесу рада, сагле-
давања спроведених мера превенције, односно процене постојећег стања безбедности и 
здравља на раду, неопходно је и учешће запослених.  

Циљ рада је да се процени постојеће стање безбедности и здравља на раду на 
основу података добијених од запослених и да се дефинишу мере превенције којима би 
се елиминисали или смањили ризици на радном месту.  

У том циљу спроведена је анкета запослених код више послодаваца различитих 
делатности и различитих оснивачких права.  

Кључне речи: ризик. запослени, безбедност, здравље, процена, анкета.  
 
 

EMPLOYEES' PARTICIPATION IN OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT 

 

ABSTRACT 

Risk assessment procedure, besides everything else, includes gathering data of all fac-
tors present in work process and occupational environment and estimation of their influences 
on the occupational health.  

Employees’ participation is necessary in recognizing present hazards and factors 
harmful to health and estimation of realized preventive measures 

The aim of this paper is occupational health and safety assessment on the base of the 
data obtained by employees and determination of the preventive measures in order to eliminate 
or reduce occupational risks.  

According to this aim, a survey was conducted among the employees in some 
companies having different activities and different form of property.  

Key words: risk, employee, occupational, safety, health, assessment, questionnaire.  

                                                
1 Застава «Завод за здравствену заштиту радника-у реструктуирању доо Крагујевац,  
Трг тополиваца 4. 
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1. УВОД 
Радно активно становништво је економска база друштва, коју чини око 

45% светске популације одраслих, односно 60-70% одраслих мушкараца и 30-
60% жена. 75% радно активног становништава живи у земљама у развоју, а 25% 
у развијеним земљама1.  

Око 58% одраслих једну трећину живота проведе на раду, при чему су 
изложени различитим професионалним штетностима и опасностима које могу 
угрозити њихово здавље.  

Зависно од индустријске развијености земље и гране индустрије, запо-
слени у радној средини могу бити изложени прашини, неергономском раду, раз-
личитим хемијских једињењима, која зависно од своје концентрације и дужине 
еекспозиције могу код запосленог изазвати акутна и хронична тровања, оште-
ћења органа и органских система, а нека могу изазвати и малигна обољења2.  

Најчешће присутне физичке штетности у радној средини су бука, вибра-
ције, јонизујућа и нејонизујућа зрачења. Овим штетностима у развијеним зем-
љама је изложено 10-30% запослених, а у неразвијеним и до 80% запослених3.  

Анализе здравственог стања становништва у Србији показују да најчеш-
ће регистрована обољења код запослених су: обољења система за дисање (66,27/ 
1000 становника), болести система крвотока (46,10/1000 становника) болести 
мишићно-коштаног система (37,30/1000 становника), душевни поремећаји и по-
ремећаји понашања (16,41/1000 становника), а повреде и последице деловања 
спољних фактора су на петом месту са 15,48/1000 становника4.  

Један број обољења из ових група се могу довести у везу са присутним 
професионалним штетностима у радној средини, тако да предузимањем мера 
превенције, елиминисањем или смањењем ризика на радном месту и у радној 
средини број ових обољења и повреда се може смањити.  

Према закону о безбедности и здрављу на раду безбедност и здравље на 
раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој ме-
ри, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са ра-
дом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и соци-
јално благостање запослених 5.  

У том циљу се врши процена ризика на сваком радном месту и у радној 
околини, а подразумева евидентирање свих присутних опасности и штетности и 
утврђивање њиховог штетног утицаја на здравље запослених.  

Проценом ризика се сагледава организација рада, радни процеси, сред-
ства за рад, сировине и материјали који се користе у технолошком процесу, ниво 
технолошког процеса, средства и опрема за личну заштиту на раду, грађевински 
објекти и др. 6.  

Ради веродостојније процене присутног нивоа ризика потребно је сагле-
дати и здравствено стање запослених, које се прати кроз анализу регистованих 
професионалних обољења, болести у вези са радом, хроничних обољења, по-
вреда на раду, утврђене инвалидности и апсентизма.  

Ради идентификације штетности и опасности, сагледавања примењених 
мера безбедности и здравља на раду, као сагледавања могућности и начина 
примене нових мера превенције, неопходно је и учешће запослених.  
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Учешће запослених у процени ризика се може остварити преко представ-
ника запослених или директно-лично учешће, када се од стране процењивача 
спроводи интервју или анкета свих запослених.  

2. ЦИЉ РАДА 
Циљ рада је да се процени постојеће стање безбедности и здравља на 

раду на основу података добијених од запослених и да се дефинишу мере пре-
венције којима би се елиминисали или смањили ризици на радном месту.  

3. МЕТОД РАДА 
Истраживањем је обухваћен 421 запослени, просечне старости 41 годи-

ну, просечног укупног радног стажа 16 година. У истраживању је коришћен ан-
кетни упитник, а резултати су обрађени стандардним статистичким методама.  

4. РЕЗУЛТАТИ РАДА  
У истражиавње су укључени запослени који обављају послове услужно-

производне делатности (трговци, месари, дистрибутери штампе, електричари, 
помоћни радници, вариоци, бравари, инжењери и др.).  

У табели 1. приказали смо део питања из анкета на које су запослени да-
ли одговоре.  

Табела 1.: Приказ одговора на питања 

Питање 

% Одговора 
(N=42 1= 100%) 

ДА НЕ Није 
одговорило 

Да ли сте обучени за безбедан рад на овом радном месту? 55 3 42 

Да ли сте се до сада повређивали на овом радном месту?  41 58 1 
Да ли сте обучени за пружање самопомоћи и прве помоћи?  13 3 84 
Сматрате ли да је за ваше радно место неопходна чешћа 
обука за безбедан рад? 23 77 / 

Сматрате ли да довољно знате своја права и одговорности 
у вези са безбедним начином рада? 78 20 2 

Да ли имате представника запослених за безбедност и 
здравље на раду ? 40 28 32 

Да ли сте задовољни радом вашег представника или 
синдикатом у борби за боље услове рада у предузећу? 55 31 14 

Да ли постоје скривене опасности и штетности које 
стручна лица или службе још нису препознале? 31 59 10 

Да ли сте задовољни односом лица за безбедност и 
здравље на раду? 60 11 29 

Да ли сте задовољни односом претпостављених према 
вама у погледу безбедности и здравља на раду? 80 15 5 

Да ли сте задовољни примењеним мерама безбедности и 
здравља на вашем радном месту? 69 28 3 
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Да ли сте до сада имали примедбе на обезбеђење и 
спровођење безбедности и здравља на раду? 22 74 4 

Да ли сте се обраћали са захтевом за предузимање мера 
безбедности и здравља на раду? 14 83 3 

Да ли сте до сада добијали усмена или писана упутства за 
безбедан рад? 52 45 3 

Да ли користите лична заштитна средства? 8 9 83 
Да ли имате обезбеђен топли оброк? 46 49 5 
Да ли сте у могућности да користите паузе у току рада и 
да ли имате примедбе на њихову дужину и распоред? 83 13 4 

Да ли ваш посао изискује посебна психичка и физичка 
напрезања? 66 27 7 

Да ли често одсуствујете са посла? 3 95 2 
Да ли се бавите неком рекреативном активношћу? 28 63 9 

 
Може се уочити да је за рад на овом радном месту обучено 55% испита-

ника, да се на радном месту повређивало 41% испитаника и да је 69% задовољно 
примењеним мерама безбедности и здравља на раду. 78% сматра да зна своја 
права из области безбедности и здравља на раду, а само 23% запослених сматра 
да је за њихов рад потребна чешћа обука.  

Запослени су се у високом проценту изјаснили да су задовољни односом 
лица за безбедност и здравље на раду и односом претпостваљених према њима 
по питањима безбедности и здравља на раду, као и могућношћу коришћења па-
уза у току рада.  

52% запослених је добијало упутства за безбедан рад, најчешће од шефа 
(7%), од лица за ЗНР и ППЗ (9%), а од службе медицине рада (2%).  

14% запослених се у писаној форми обраћало са захтевом за предузи-
мање мера безбедности и здравља на раду, а само је на 13% захтева испитаника 
одговорено позитивно, док на остале захтеве није одговорено.  

Табела 2: Приказ одговора на питање о присутним опасностима и штетностима 

Питање Одговор % одговора 

Шта мислите, од чега Вам прети 
опасност: 
од повређивања или обољевања у 
вези сa вашим радом? 

Неадекватних температура 18 

О
дг

ов
ор

 д
ал

о 
28

%
 

ис
пи

т
ан

ик
а 

Хемикалија и гасови 10 
Буке 20 
Обољења 7 
Зрачења 10 
Вибрација 8 

Прашине 21 
Машина и алата за рад 12 
Остало 25 

 
На питање о постојању опасности и штетности које стручна лица или 

службе још нису препознале, позитивно је одговорило 31% испитаника. Ис-
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питаници су одговорили да су најчешће опасности и штетности присутне у рад-
ној средини бука и прашина (21% и 20%), неадекватне температуре (18%), 
опасности од машина и алата за рад и др. (табела 2.).  

5. ДИСКУСИЈА  
Резултати анкетног упитника су показали да велики проценат запослених 

(78%) сматра да зна своја прва из области безбедности здравља на раду, али да је 
мали број испитаника (22%) имао до сада примедбе на обезбеђење и спровођење 
безбедности и здравља.  

Са конкретним захтевом за побољшање услова на радном месту обраћало 
се 14% испитаника, од чега је само на 13% захтева одговорено позитивно, док на 
остале захтеве нису дати никакви одговори од стране послодавца. Ово и чињеница 
да 40% испитаника има представника запослених за безбедност и здравље на раду, 
говори о слабој комуникацији послодаваца и запослених, односно да се не спро-
води у целости постојећа законска регулатива, која предвиђа обавезно учешће за-
послених у предузимању и спровођењу мера безбедности и здравља на раду.  

Иако је висок проценат испитаника задовољан примењеним мерама заш-
тите на раду, односом претпостављених и лица за безбедност и здравље на раду, 
само је 52 % запослених добијало упутства за безбедан рад, а 13% испитаника је 
обучено за пружање прве помоћи.  

Најчешће упутсва за безбедан рад су добијали од шефа (7%), од лица за 
ЗНР и ППЗ (9%), а од службе медидицне рада (2%), што говори о недовољној са-
радњи запослених и стручних служби.  

Висок проценат, 41% испитаника се повређивало на радном месту, иако 
је 55% испитаника обучено за безбедан рад. Ово говори да је потребна чешћа 
обука запослених за обављање послова на безбедан начин.  

Средства личне заштите употребљава 8% запослених (скоро сви у пре-
храмбеној делатности), 9% не користи средства личне заштите, док 83% није 
дало одговор на ово питање. Од процента негативних одговора на ово питање 
40% запослених сматра да им СЛЗ и нису потребна, а 38 % испитаника је навело 
да им сметају при раду.  

На питање о познавању професионалних штетности које могу угрозити 
њихово здравље 28% испитаника је одговорило позитивно.  

Механичке опасности, бука, вибрације, зрачења, неергономски рад, фи-
зичка напрезања, ноћни и прековремени рад, неадекватне температуре, хемијска 
једињења - гасови су најчешће професионалне штетности које су присутне на ра-
дном месту и радној околини.  

Ове штетности појединачно или удружено, могу довести до пораста бро-
ја хроничних обољења код запослених, пре свега артеријске хипертензије, боле-
сти мишићно-коштаног система, неуроза7 и настанка већег броја повреда8.  

Све ово говори у прилог потребе спровођења периодичних едукација запо-
слених о присутним опасностима и штетностима на радном месту и у радној сре-
дини, о њиховим штетним ефектима на здравље и о примени мера превенције.  

Највећи број испитаника је задовољан организацијом пауза, тако да иако 
немају сви обезбеђен топли оброк (49% нема) обезбеђене су чајне кухиње и тр-
пезарије, а постоји могућност чешћих пауза, што је неопходно с обзиром да им 
послови захтевају посебне психичке и физичке напоре.  
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6. ЗАКЉУЧАК  
На основу резултата рада закључујемо: 
1. Постоји недовољна сарадња послодавца и запослених о безбедности 

и здрављу на раду.  
2. Запослени нису упознати са важећом законском регулативом из 

области безбедности и здравља на раду.  
3. Информисаност запослених о присутним професионалним штетнос-

тима на радном месту и у радној околини је недовољна, 
4. Лица за послове безбедност и здравље на раду и службе медицине 

рада нису довољно ангажоване на едукацији запослених о безбедном 
начину рада и пружању прве помоћи.  

5. Потребна је континуирана едукација и упознавање запослених о при-
сутним штетностима у радној средини, њиховим ефектима на здра-
вље и о мерама превенције.  
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ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ И ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 

Стојадин Стајић1, Мирослав Стајић1 

РЕЗИМЕ 

Важећи стандард о максимално допуштеним концетрацијама шкодљивих гасова, 
пара и аеросола у атмосфери радних просторија и радилишта у примени је од 1991. године.  

У раду је дат кратак осврт на обим и садржај као и посебни део стандарда са 
канцерогеним, вероватно канцерогеним и могуће канцерогеним материјама. 

Такође, дат је осврт на досадашњу примену стандарда, примену у неизмењеном 
облику у функцији процене ризика, као и евентуалне потребе његове ревизије, измене и 
допуне.  

Кључне речи: хемијске штетности, ризик 
 
 

CHEMICAL HAZARDS AND RISK ESTIMATION 

ABSTRACТ 

Valid standards on maximum allowed concentration of harmful gases, vapors and 
aerosols in the atmosphere at work have been applied since 1991. 

The paper refers to their scope and contents, as well as to a specific section concerning 
standards on carcinogenic, probably carcinogenic and possibly carcinogenic substances.  

Moreover, the paper refers to the previous implementation of standards, the implementa-
tion in the function of risk estimation, as well as their possible revision, changes and supplements.  

Кеywords: chemical hazards, risk 

1. УВОД 
У циљу контроле загађености радне средине а самим тим и заштите рад-

ника, у моногим земљама па и код нас, уведена је листа стандарда (PDK, MAC, 
MAK, MDK). Прве хигијенске стандарде ради регулисања услова рада поставио је 
у другој половини 19. века К.Б. Лехман и то за неке органске раствараче и неке 
иритансе. Први пут су, међутим, максимално дозвољене концентрације прописане 
1922. године и то у Совјетском Савезу, а затим у САД и другим земљама. Код нас 
листа MDK је урађена 1957. године, а последња и сада важећа је из 1991. године 
(JUS Z.B0.001/91, односно као SRPS Z.B0.001 od 2007. године). 

1.1 Mаксимално дозвољене концентрације 
Према SRPS Z.B0.001, супстанце у концетрацијама које су наведене у 

самом стандарду, не би смеле да изазову оштећење здравља нормалних, здравих 
радника, при нормалним условима рада и свакодневном осмочасовном раду. 
                                                

1 Привредно друштво за безбедност и здравље на раду и заштиту животне средине"Екоком 
д.о.о." Ђуре Ђаковића 3, 18000 Ниш 
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Извесне промене у организму могу да постоје, али су оне такве природе, 
да после редовног одмора од 16 h настаје потпун опоравак. То значи, да се у ор-
ганизму не могу утврдити никакве промене нити се могу доказати супстанце 
којима је радник био изложен. 

У нашој листи MDK посебно су обележене материје које имају специ-
фичне особине и то: 

А – супстанца није токсична и за њу се не утврђује MDK, али њено при-
суство у ваздуху у великим количинама   може да изазове гушење, 

С – супстанца код које је канцерогено својство доказано само на животи-
њама или се испитује, 

К – својство супстанце да се ресорбује кроз кожу, 
S – супстанца која човека чини осетљивим и раздажљивим. 
SRPS Z.B0.001 регулише максимално дозвољене концентрације за 1165 

супстанци и прашину и 624 супстанце по питању канцерогености разврстане по 
групама и то: 

- група 1 – супстанце које имају канцерогено својство на људе, 
- група 2А - супстанце које су вероватно канцерогене на људе, 
- група 2В - супстанце које су могуће канцерогене на људе, 
- група 3 - супстанце које нису квалификоване у погледу 

канцерогености на људе, 
- група 4 - супстанце које вероватно нису канцерогене за људе. 
Иако је од прегледа стандарда прошло 20 година, а од његове практичне 

примене скоро 19 година његова ревизија са изменама и допунама није вршена. 
Листа стандарда максимално дозвољених концентрација штетних гасова, 

пара и аеросола лако је применљива за радна места када се ради о једној штетној 
материји, када је концентрација у ваздуху непроменљива и када је у питању 8-
сатна експозиција. 

У пракси, међутим, концентрације штетних материја у ваздуху, односно 
нивои експозиције варирају у току смене. У том случају, дневна експозиција DЕ 
се израчунава по формули: 

DЕ = 
C 1t1 С2 t2 ....C n tn

8  

где је: 
C1, C2, Cn - концентрација штетних материја које се појављују у току смене 
t1, t2,  t n - времена експозиције наведених концентрација у току смене у h. 
Добијена вредност дневне експозиције се затим упоређује са MDK из ли-

сте. Из формуле је евидентно да концентарција штетне материје у току једног 
одређеног краћег периода у току смене може прелазити MDK из листе, али да 
дневна експозиција буде испод MDK – вредности. 

Међутим, неопходно је водити рачуна и имати увек на уму да прекораче-
ње концентрације штетне материје за то кратко време не буде толико високо да 
доведе до акутних ефеката на здравље радника. 

1.2. Изложеност смеши штетних материја  
У индустријским условима у атмосфери радне средине присутно је нај-

чешће две или више штетних материја. 
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У том случају ефекти деловања на организам могу бити независни, ади-
тивни, синергистички и антагонистички. 

Независни ефекат имамо у случају присуства више штетних материја у 
ваздуху и када оне делују независно. Измерени ниво (DЕ) сваке штетне материје 
у том случају понаособ се упоређује са листом MDK. 

Са адитивним ефектом или ефектом сумације се најчешће сусрећемо у 
индустрији, а то је случај када се штетна деловања сумирају. Адитивни ефект 
треба очекивати када се ради о смеши штетних материја које делују на исте 
органске системе. 

Ефекат штетног деловања треба посматрати кроз формулу: 
C 1

MDK 1
+ 

C 2

MDK 2
+ 

C n

MDK n
< 1, 

где су: 
C1, C2,....Cn – концентрације појединих штетности 
MDK1, MDK2......MDKn - појединачне MDK. 
Експозиције је прихватљива уколико резултат израчунавања по наведе-

ној формули не прелази  вредност 1. 
У пракси се дешава, нажалост често, да и овлашћене установе за мерење 

и интерпретацију резултата, врше испитивања и криво интерпретирају резултате 
позивајући се увек на ефекат сумације, а да за то нема никаквог оправдања. 

Ефекат синергизма у индустријским условима је нешто ређи и у ствари 
је појава када једна штетна материја из смеше потенцира токсичност друге. 

Ефекат антагонизма у радној средини се врло ретко среће и у ствари је 
појава када једна штетна материја из смеше умањује токсичност друге. 

При оцењивању деловања смеша штетних материја увек би требало да се 
користе сви расположиви резултати испитивања и појединих штетних материја 
и комбинација штетних материја који су публиковани у свету (WHO, ILO и др.) 

Такође треба да се користи сродност у физичко-хемијском саставу штет-
них материја и начину деловања на организам. 

1.3. Продужено радно време 
У случајевима продуженог радног времена MDK за продужено радно 

време (10-12 h дневно) се добија најчешће на тај начин што се MDK за 8-сатно 
радно време помножи са фактором F који се посебно израчунава у зависности од 
трајања радне смене. Један од начина израчунавања фактора је по релацији:  

F =
8
h х

24− h
16  

де је: h – број радних сати на дан. 

1.4. Законски прописи 
У Републици Србији ова материја регулисана је Правилником о поступ-

ку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине 
(Сл. гласник РС број 94/06). 

Испитивања хемијских штетности врши се на радном месту у радној око-
лини где се у технолошким и радним процесима појављују хемијске штетности. 
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Испитивања хемијских штетности врши се узимањем најмање једног узор-
ка на радном месту најближем извору штетности. 

Ако је утврђена концентрација хемијских штетности на радном месту 
најближем извору штетности изнад дозвољених концентарција, испитивање хе-
мијских штетности врши се узимањем најмање једног узорка и на осталим рад-
ним местима на којима се оправдано очекују те штетности.  

На радним местима на којима је у поступку испитивања утврђена кон-
центрација хемијских штетности изнад дозвољених концентрација врши се кон-
тинуално 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 про-
писима и стандардима.  

Испитивање се врши, по правилу, у условима када раде сви технолошки 
капацитети (опрема за рад, уређаји и инсталације за вентилацију, проветравање, 
загревање и слично) и заснива се на потпуном познавању технолошког процеса 
и могућности настајања појединих штетних материја на радном месту и у одре-
ђеном простору што се посебно наводи у стручном налазу. 

1.5. Примена прописа у пракси и процена ризика 
Према сазнањима са терена као и увида у расположиву документацију о 

вршеним испитивањима није се дошло до сазнања да је било која од овлашћених 
организација, код мерења хемијских штетности у циљу утврђивања квалитета 
радне околине, поштовала у потпуности нити препоруке, ни резултате истра-
живања па ни законске прописе. 

Уколико се мерења врше у складу са препорукама и резултатима истра-
живања захтевају велико временско ангажовање по сваком простору или радном 
месту па је то највероватније што се тај приступ не примењује у пракси. 

Сва испитивања и мерења се врше краткотрајним, једнократним узорко-
вањем у тзв. “затеченом” или “виђеном” стању, врло често и без било каквог ко-
ментара о фази технолошког процеса.  

Што се тиче процене ризика у нашим националним оквирима нема усво-
јене методологије којом се прописује начин процене професионалних ризика, па 
и ризика од хемијских штетности те свако лиценцирано правно лице или преду-
зетник на свој начин дефинише поступке и критеријуме за оцену ризика.  

У нашим условима често је коришћење петостепене школе којом се про-
цењује ниво експозиције на основу фактора загађења (F) који представља колич-
ник измерене вредности хемијске штетности у радној околини и њене MDK 
вредности за 8-сатну експозицију. 

Како је већ напред наведено, увидом у стручне налазе на терену евиден-
тирана су мерења из којих се не види да ли су мерене концентрације краткотрај-
не или 8-сатне. Према времену мерења и методама очигледно је да се ради о 
краткотрајним концентрацијама и оне се ни у ком случају не могу третирати као 
8-сатне већ само као вероватне. 

Како је ризик вероватноћа настајања повреде, обољења или оштећења 
здравља запосленог, а у фактор вероватноће уносимо вероватне резултете заначи 
да и у процени ризика користимо фактор вероватне вероватноће.   
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1.6. Закључак 
У зависности од штетне материје и MDK методе, као и времена и начина 

испитивања, а све у функцији процене ризика, треба узети у обзир следеће: 
- када је концентрација штетне материје у ваздуху непроменљива или ма-

ло променљива, мерење се може вршити узимањем једног узорка непре-
кидним 8-сатним утзорковањем или ређе краткотрајним узорковањем, 

- уколико је концентрација штетне материје у ватдуху променљива 
узорковање односно мерења треба вршити узимањем креткотрајних 
узорака и чешће у току смене, дневна сменска експозиција се израчу-
нава по формули за дневну експозицију, јер овај приступ омогућава да 
се правилно оцени тренутна и дневна изложеност запослених лица, 

- ако је у ваздуху присутно више штетних материја разматра се и ана-
лизира свака штетна материја понаособ, а у крајњој оцени квалитета 
уважавају се могући ефекти сумације, синергизма или антагонизма, 

- право и потпуно сагледавање хемијских штетности у простору и вре-
мену могуће је ако опрему чине мерачи са сензорима (инфрацрвени, 
каталитички, електрохемијски, “солид стате”, РID) уз прави избор и 
калибрацију и мобилна опрема уз употербу првенствено гаснохрома-
тографске технике – класичне и гасмасене. 

Када је у питању листа хемијских штетности намеће се као неопходно: 
- ревизија стандарда SRPS Z.B0.001, са изменама и допунама поготову 

у делу канцерогених материја, 
- израда катастра технологија у Републици Србији, 
- формирање листе хемијских штетности по технологијама које ће 

бити предмет обавезних превентивних и периодичних испитивања 
- формирање листе могућих хемијских штетности које ће бити пред-

мет истраживања и периодично допуњавати листа штетности за оба-
везна испитивања. 
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РЕЗИМЕ 

Двогодишње искуство на пословима безбедности и здравља на раду на Природ-
но-математичком факултету у Новом Саду за тим формиран од представника пет Де-
партмана и лица задуженог за вођење послова безбедности и здравља на раду, представ-
љало је велики изазов и обавезу. Сагледати комплетну проблематику безбедности и 
здравља на раду од студената до запослених, олакшати рад и студирање. Приближити 
свакодневне активности у хемијским лабораторијама, рачунарским учионицама, истра-
живачким лабораторијама, теренским вежбама на води и копну, као и на радном месту 
запосених. То су били најважнији задаци тима; упуства која ће бити први вид заштите са 
којим ће се упознати сви студенти и радни људи. Упуства за рад у хемијским лаборато-
ријама, рачунарским учионицама, истраживачким лабораторијама, теренским вежбама 
на води и копну и упутства за радно особље за апаратуре и опрему која се свакодневно 
користи. Упутство као први корак заштите успешно је реализовано и спроведено у дело 
на целом Природно-математичком факултету у Новом Саду.  

Кључне речи: ризик, сагледавање ризика, упутства, сигуран рад  
 
 

MANUALS FOR WORK, SAFETY AND HEALTHY STUDY  
AT FACULTY OF SCIENCES IN NOVI SAD 

ABSTRACT 

Two years’ experience on labor safety and health at work at the Faculty of Sciences in 
Novi Sad, for a team formed by representatives from five Departments and a person in charge of 
managing safety and health at work, was a great challenge and obligation. The aim was to get an 
insight of complete safety and health at work issue for students and employees, facilitate work and 
study. In addition, to approach daily activities in chemical laboratories, computer classrooms, 
research laboratories, cross-country water and land practical work, as well as practical exercises at 
employees’ workplaces. These were the main goals for the team in order to produce manuals that 
will be the first aspect of protection presented to all students and employees. Manuals for work in 
chemical laboratories, computer classrooms, research laboratories, cross-country water and land 
practical exercises, and for employees, manuals for apparatuses and equipment that are daily used. 
Manuals, as the first aspect of protection were successfully realized and applied at the Faculty of 
Sciences in Novi Sad.  

Key words: risk, insight of risk, manual, safety at work 
                                                

1 Природно-математички факултет, Нови Сад, Трг Д.Обрадовића 3 
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1. УВОД 
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Трг Доси-

теја Обрадовића 3, применом Закона о безбедности и здрављу на раду за запо-
слене сагледава и целокупну проблематику безбедности и здравља студента.  

Први потез је израда Правилника о безбедности и здрављу студената Пи-
родно-математичког факултета којим су обухваћена и прецизирана: права, оба-
везе и одговорности студената, као и самог Факултета према студентима.  

Сагледани су сви аспекти боравка студената како унутар (хемијска лабо-
раторија, рачунарска учионица, истраживачка учионица итд...) тако и ван Факул-
тета (теренске вежбе - настава). Дошло се до закључка о неопходности израде 
упутстава за све радне просторе Факултета кога чине пет департмана: Департ-
ман за биологију и екологију, Департман за физику, Департман за географију, 
туризам и хотелијерство, Департман за хемију, Департман за математику и ин-
форматику од хемијских лабораторија па до теренских вежби. Упутства за рад, 
Правилник о безбедности и здрављу студената на првом Јавном часу уручен је 
студентима, при чему је пријем оверен њиховим потписом.  

Целокупна документација је архивирана и са овим чином заживела је 
комплетна брига о безбедности и здрављу студената на Природно-математичком 
факултету у Новом Саду, што представља успешан почетак и обавезу за даљи 
наставак добре праксе из ове области.  

2. УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДАН РАД НА  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

2. 1. Упутство за безбедан рад у лабораторијама  
Департмана за хемију 

Упутство за безбедан рад у лабораторијама Департмана за хемију сачи-
њено је јасно и разумљиво сваком студенту.  

Извршена је подела на десет главних опасних материја: 
ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ се сврставају у: јако отровне, отровне, штетне, на-

гризајуће (корозивне), надражујуће, експлозивне, оксидативне, запаљиве, само-
запаљиве, опасне по животну средину.  

Издвојене су две важне препоруке за безбедност у лабораторији УВЕК И 
НИКАД.  

УВЕК: упознати се са поступцима за безбедност у лабораторији, пре по-
четка експеримента пажљиво прочитати поступак и упутство за рад, проверити 
да ли су апаратура и уређаји коректно састављен и прописно опремљен, свим 
хемикалијама руковати са највећом пажњом, одржавати радно место уредним и 
чистим, прикладно се обући, прати руке при изласку из лабораторије, носити 
заштитне наочари, ако сте у сумњи и несигурности при извођењу експеримента 
питати одговорно лице или пажљивије прочитати упутства и поступке и откло-
нити недоумице.  

НИКАДА: не изводити неауторизоване експерименте, не радити сам у 
лабораторији, не удисати хемикалије, не пробати и не мирисати хемикалије, не 
јести и не пити у лабораторији, не пушити у лабораторији, не трчати кроз лабо-
раторију, не узнемиравати и не ометати суседна лица.  

Скренута је пажња на правила понашања у лабораторијама.  
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Правила понашања у лабораторији 
Приступ у лабораторије имају само за то овлашћене особе. Студенти ко-

ји обављају вежбе, или раде дипломски рад у лабораторији, ту смеју да бораве 
само у присуству дежурног у лабораторији.  

 Студенти су дужни да о примећеним недостацима или насталој ште-
ти сместа обавесте присутног наставника или дежурног, 

 Студенти су дужни и овлашћени да присуствују вежбама у одређено 
време и по одређеном распореду. Они су дужни да се припреме за ве-
жбу и да активно учествују у њеном извођењу и елаборацији резулта-
та. Студенти могу да приступе извођењу вежбе тек после директног 
одобрења присутног дежурног у лабораторији, уз поштовање добије-
них писмених и усмених упутстава, 

 Наставно особље је дужно да одстрани из лабораторије неовлашћене 
особе, као и студенте који би својим неспремношћу, непридржава-
њем правила или на било који начин могли довести у опасност живот 
или здравље њих самих или других особа, као и проузроковати веће 
штете.  

Општа правила о понашању у лабораторији: 
а) није дозвољено шетање по лабораторији у току вежби; 
б) није дозвољено уношење хране и пића у лабораторију; 
ц) не разговарати и не коментарисати прегласно; 
д) облачити се прикладно, а вишак одеће одлагати на за то предвиђено 

место; 
е) везати косу 
ф) обавезно искључити мобилни телефон.  
У лабораторији је строго забрањено: 
а) скидање, премештање или обављање било каквих других промена на 

ознакама или упозорењима  без дозволе дежурног у лабораторији; 
б) површан, непажљив и неодговоран рад; 
ц) намерно, непажљиво, неодговорно или лакоумно оштећење уређаја, 

инструмената или предмета у лабораторији; 
д) намерно скривање или непријављивање насталих штета или примеће-

них неисправности; 
Без директног одобрења дежурног у лабораторији строго је забра-

њено укључење напајања, опреме и инструмената! 
Истакнуте су опште мере опреза:  
1. Ако опасна материја може да доспе у организам удисањем: 
2. Ако опасна материја може да доспе у организам гутањем:  
3. Ако опасна материја делује преко коже 
4. Ако опасна материја делује на око 
Поступак којим се предвиђа одлагање преосталих хемикалија: 
Све хемикалије морају да се одлажу у складу са постојећим регулати-

вама и прописима.  
Лична заштитна средства 
Током рада у лабораторији обавезно је ношење белих заштитних мантила.  
Заштитне рукавице се користе при раду са материјама које делују на ко-

жу или се преко коже ресорбују. По завршетку рада са овим хемикалијама ски-
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нути рукавице како се не би контаминирале кваке на вратима, ручке на ормари-
ћима и др.  

Заштитне наочари се носе при раду са хемикалијама које делују на очи.  

Прва помоћ и самопомоћ 
Мере прве помоћи и самопомоћи описане у одговарајућим упутствима, 

према класификацији хемикалија.  

 
Слика 1: Пано и прва помоћ 

Правила коришћења средстава из сандучета прве помоћи 
 Средства користити наменски 
 Након употребе средстава одмах допунити садржај сандучета 
 Прву помоћ треба да пружи првенствено асистент или лаборант који 

је за то обучен  
И издвојени су важни телефони: 
- Хитна медицинска помоћ Нови Сад: 021/94 
- Ватрогасна служба Нови Сад: 021/93 
- Информације о токсичним ефектима и првој помоћи: 
- Војномедицинаска академија (ВМА) Београд:  

централа 011/2662755 
- Национални центар за контролу тровања 
- Мобилна токсиколошка екипа  

(информације телефоном 24 сата):  
011/3608440 

Важно је напоменути да пано у лабораторијама са знаковима опасности 
усклађен је са етикетама реагенс бочица које се користе приликом експеримен-
талног рада у лабораторијама.  

Као и то да пано садржи ознаке упозорења (Р), обавештења (С) што 
студентима знатно олакшава рад.  

Даје им осећај сигурности и безбедности приликом трајања вежби на 
којима стичу знања и искуства везана за рад у хемијским лабораторијама.  

Битно је истаћи да свака од десет наведених материја садрже дејства, 
лична заштитна средства, мере опреза, прву помоћ.  
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Слика 2: Реагенс бочице са одговарајућим ознакама 

Упутство за рад са надражујућим реагенсима 
Xи 

 
Дејство надражујућих материја 
Надражујуће материје су оне опасне материје које тренутним, продуже-

ним или поновљеним додиром са кожом или слузокожом изазивају упале или 
иритације. Иритација често представља блажи облик дејства нагризајућих мате-
рија које у додиру са органским и/или неорганским материјама, па тиме и са ко-
жом, слузокожом и органима за дисање и унутрашњим органима у случају гута-
ња или удисања пара, изазивају њихова оштећења. Стога, по правилу, разблаже-
ни раствори нагризајућих материја имају надражујуће дејство.  

Лична заштитна средства  
Рад са овим хемикалијама захтева коришћење лабораторијског мантила и 

заштитних рукавица (при раду са отровима који делују преко коже) и заштитних 
наочара (при раду са отровима који делују преко слузококоже).  

Мере опреза (Видети Опште мере опреза)  

Прва помоћ 
1. У случају додира надражујућих материја са кожом и слузокожом 
 Особа која пружа прву помоћ мора предузети одговарајуће мере пре-

дострожности (нпр. рукавице) ради личне заштите 
 Уклонити одећу у случају да је натопљена надражујућом материјом 
 Следећи корак зависи од растворљивости надражујуће материје у води.  
а) Надражујуће материје добро растворљиве у води 
 Надражено место темељно испирати водом најмање 5-10 минута. Не 

испирати врућом водом јер она повећава ресорпцију кроз кожу, од-
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носно слузокожу. Користити туш ако је оштећена већа површина 
коже  

 Испрати кожу/слузокожу 5%-ним раствором натријум-бикарбоната у 
случају контакта са киселином, односно 1%-ним раствором сирћетне 
или борне киселине у случају контакта са базом 

 Поново испрати кожу/слузокожу са доста воде 
 Оштећено место прекрити стерилном газом 
 Позвати одмах стручну лекарску помоћ.  
б) надражујуће материје које нису растворљиве у води 
 Испирати темељно водом најмање 5-10 минута 
 Испрати, а потом натопити полиетилен-гликолом. Полиетилен-гли-

кол се не ресорбује кроз кожу, а раствара добро органске надражују-
ће материје, тако да је веома погодан за десорпцију ових хемикалија 

 Оштећено место прекрити стерилном газом 
 Не испирати органским растварачима јер они растварају надражујуће 

органске материје и повећавају њихову ресорпцију кроз кожу, однос-
но слузокожу 

 Позвати одмах стручну лекарску помоћ 
 У случају контакта са опасним материјама које се лако ресорбују кроз 

кожу и слузокожу (нпр. анилин) обавезно консултовати лекара чак и 
када на кожи и слузокожи нема значајнијих видљивих иритација.  

2. У случају додира надражујућих материја са очима 
 Очи темељно испирати великом количином воде најмање 15 минута 
 У случају да озлеђена особа не може да држи очи отворене, особа ко-

ја пружа прву помоћ мора јој отворити капке силом 
 Током испирања, особа мора померати очне јабучице у свим правци-

ма како би се постигло потпуно испирање 
 Уколико особа користи контактна сочива, потребно их је уклонити. 

не губити време са уклањањем контактих сочивапре испирања. Кон-
тактна сочива уклонити током испирања 

 Уколико су у очи доспеле чврсте честице, потребно их је пре испира-
ња водом уклонити што је више могуће како би се избегло формира-
ње концентрованих раствора који би могли још више надражити очи 

 Позвати одмах стручну лекарску помоћ.  
3. У случају гутања надражујућих материја или удисања пара надражу-

јућих материја 
 Извести особу из просторије на свеж ваздух  
 Не изазивати повраћање! 
 За надражујуће материје које су растворљиве у води попити пуно 

воде да би се постигло што је могуће веће разблажење 
 Ако надражујућа материја није растворљива у води попити полиети-

лен-гликол (који истовремено представља лаксатив). Може се узети и 
активни угаљ који апсорбује опасне материје заједно са натријум-
сулфатом (лаксатив)  

 Традиционалне мере прве помоћи подразумевају узимање 5%-ног ра-
створа натријум-бикарбоната у случају тровања киселином, односно 
1%-ног раствора сирћетне киселине у случају тровања базом.  

Позвати одмах стручну лекарску помоћ.  
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2. 2. Упутство за теренски рад  
Приликом одласка на теренску наставу обавезно је следити писана упутства 

која се добијају прликом припремне наставе, а укључују списак опреме и матери-
јала који се на терен носе, као и упутства за израду потребних делова опреме.  

 Пре одласка на теренску наставу обавезно је наставнику пријавити 
све хроничне здравствене проблеме, а нарочито алергије 

 Обавезно је на терен носити одговарајућу одећу, обућу и заштиту за 
главу 

 Теренска опрема мора бити спакована у одговарајуће теренске торбе 
или ранце 

 Пратите групу у раду и избегавајте издвајање које може бити потен-
цијално опасно 

 За сваки самостални излазак на терен током теренске наставе обавез-
но је имати одобрење наставника  

 На терену обавезно је следити упутсва наставника у вези са радом са 
различитим врстама животиња.  

 Никада самостално не узимати у руку животиње за које је наставник 
раније нагласио да могу бити потенцијално опасне  

 Сваки инцидент изазван у контакту са животињама, обавезно одмах 
пријавити наставнику  

 За рад на терену са енетомолошким материјалом користи се посебна 
опрема 

 Нарочита пажња мора се посветити коришћењу и ношењу цијанки и 
морилки за инсекте  

 Цијанке су стаклене флашице са широким отвором у којима се нала-
зи минимална доза изузетно токсичне соли цијана заливене у гипсу. 
Свака цијанка затворена је одговарајућим чепом који дихтује  

 Морилка је стаклена флашица са чепом испуњена папирном ватом у 
коју се пре поласка на терен сипа етил-ацетат који у флашици испа-
рава и ствара токсичну микроатмосферу  

 По завршетку теренског рада прикупљени материјал се обрађује 
 Приликом обраде материјала користи се опрема уз инструкције на-

ставника 
 Теренски рад је сложенији и захтева додатну опрему 
 Скренута је пажња на крпеље као и на болести које крпељи изазивају 

и самопревенцију.  

     
Лајмска болест 
 Изазивач – Borrelia burgdorferi - спирохета  
 Преносник - Ihodes ricinus – крпељ 
 вероватноћа инфекције мања је од 1% ако се крпељ скине са коже у 

року мањем од 24 сата  
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Први симптом - Eruthema migrans - кружни осип око места убода, јавља 

се у 85% случајева 7-14 дана после убода - повишена темепратура, главобоља.  

2. 3. Упутство за безбедан рад у рачунарској учионици 
Препоруке за исправан избор и  
коришћење рачунарске и канцеларијске опреме 
Екран (монитор) 
Знакови приказани на екрану морају бити оштри, јасни и довољно ве-

лики. Приказ знакова треба да буде позитиван (тамна слова на светлој позади-
ни). Непожељне су промене облика у геометрији слике или знакова. Препоруч-
љива фреквенција треперења је 100 Hz. Већина ових параметара се може кориго-
вати користећи упутство добијено уз монитор или рачунар.  

Видни размак (удаљеност ока од екрана) зависи од величине екрана. По-
требно је да се једним погледом обухвати садржај екрана.  

Табела 1: Видни размак 

Дијагонала екрана (inch) Видни размак (cm) 
15 50 
17 60 
19 70 
21 80 

 
Екран треба поставити тако да се што више смање рефлексија и заслеп-

љивање. Постављање екрана испред прозора или испред јако светлих површина 
може изазвати директно заслепљење радника. Екран мора бити слободан да се 
може лако окретати и нагињати. Екран се сме окретати у границама од макси-
мално 180О и нагињати према назад максимално 35О.  

Тастатура 
Тастатура мора бити одвојена од екрана и помична по потреби. Тастатура 

у нормалном положају може имати нагиб од 5О до 12О у односу на радну повр-
шину и висину од 3 cm. Да би руке биле положене на столу тастатура треба да 
буде удаљена 10-15 cm од ивице стола. Препоручује се коришћење тастатуре са 
светлим типкама и тамним словима. Слова се морају видно разликовати од под-
логе и морају бити читка.  

Радни сто 
Радни сто мора бити са слабо рефлектујућом површином, а својим ди-

мензијама да омогући добар распоред екрана, тастатуре, миша и остале канце-
ларијске опреме. Довољно велике радне површине су димензија 160 x 80 cm 
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(ширина x дужина). Висина радног стола, било у положају седења или стајања, 
мора бити у висини лаката руку опуштених уз тело. Довољан простор за ноге је 
димензија: 60 x 60 x 69 cm (ширина x дубина x висина).  

Исправан седећи положај подразумева да: надлактице висе опуштено, а 
да су подлактице положене водоравно на радну површину. Угао између надлак-
тице и подлактице треба да буде 90О или више. Угао између натколенице и пот-
коленице треба да буде 90О или више. Стопала требају да се ослањају целом по-
вршином на под или ослонац. Положај бутина треба да је водораван. Да би се 
постигло опуштено држање главе и умањило оптерећење вида, линију гледања 
из водоравног положаја треба спустити према доле под углом од 35О. Горњи ред 
не сме бити изнад хоризонталне видне осе.  

Канцеларијска радна столица 
Радна столица мора бити стабилна и ергономски обликована. Мора бити 

осигурана од превртања и када је наслон максимално нагнут према натраг. Повр-
шина за седење и наслов требају бити обликовани тако да омогућују опуштен и 
динамичан положај седења. Горња ивица наслона треба да досеже висину лопа-
тица и да подупире кичмени стуб у средњем и доњем делу. Подупирач за руке 
спречава повећано оптерећење рамена и руку. Ергономски обликована столица 
је она код које је могуће регулисати удаљеност наслона за леђа од осе столице, 
подешавање површине за седење и наслона и постоји држач за руке.  

Подупирач за стопала треба употребити уколико стопала корисника не 
леже целом површином на поду. Најмања димензија места за ноге износи 45 x 35 
cm (ширина x дужина). Површина не сме бити клизава.  

Дневни распоред рада треба да буде периодично испрекидан паузама или 
променама активности, чиме се смањује оптерећење изазвано радом за екраном.  

Приступ у рачунарску учионицу имају запослени и студенти.  
 Студенти су дужни да о примећеним недостацима или насталој ште-

ти сместа обавесте присутног наставника или дежурног, 
 Студенти су дужни и овлашћени присуствовати вежбама у одређено 

време и по одређеном распореду. Студенти могу укључити рачунаре 
уз придржавање добијених писмених и усмених упутстава. Студенти 
су дужни у свему се придржавати ових правила, 

 Наставно особље дужно је и овлашћено: да одстрани из рачунарске 
учионице неквалификоване особе као и оне студенте који би непри-
државањем правила или на било који сличан начин довели или могли 
довести у опасност живот или здравље самог себе или других особа, 
као и проузроковати веће штете.  

Опасности 
Струјни удар се дешава најчешће додиривањем проводних предмета по-

везаних на напон јавне мреже, до чега долази услед случајног квара опреме или 
инструмената, непажљивог руковања опремом и инструментима или непридржа-
вања правила о безбедности. Додир дела под напоном узрокује пролаз струје кроз 
тело. Величина те струје одређена је висином напона и отпором пута којим се 
струја кроз тело затвара. Струја реда величине 10 mA већ може бити смртоносна. 
Нарочито је опасно кад се струјни круг затвара кроз подручје око срца (од једне 
руке на другу), или кад се стоји на добро проводљивој подлози (влага, метал). У 
таквим околностима већ и напони далеко испод 100 V могу бити опасни.  
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а) Утичнице на зиду и разводној кутији и мрежни каблови на опреми су 
места где се због непажљивог поступања може десити струјни удар. Огољене 
прикључке на утикачима и утичницама не додиривати. Укључење мрежног 
напајања обављати уз максималне мере опреза.  

б) На напон јавне мреже прикључени су рачунари. У случају квара не-
изоловани делови наведене опреме могу се наћи на потенцијалу мреже, па зато 
треба избегавати додиривање голим рукама металних неизолованих делова.  

Механичке повреде се могу доживети услед пада или удара.  
Повреде услед пада или удара могу настати као последица непажљивог 

понашања (љуљање на столици, седење на ивици столице или стола итд.), шета-
ња кроз рачунарску учионицу у току вежби и постојања механичких препрека 
(торбе, јакне, померене столице). Да би се могућност оваквих повреда смањила, 
потребно је јакне и торбе одложити на за то предвиђено место, столице сложити 
после вежби и бити пажљив током рада.  

Сваку озбиљну повреду треба пријавити дежурном, а затим се по потре-
би упутити у студентску поликлинику због санирања повреде. Права у вези са 
евентуалном реализацијом осигурања могу се регулисати у студентској служби 
на основу лекарског уверења и евиденције из лабораторије.  

Општа правила у вези са понашањем у рачунарској учионици: 
а) није дозвољено шетање у току вежби, 
б) није дозвољено уношење хране и пића у рачунарску учионицу, 
ц) не разговарати и не коментарисати прегласно, 
д) облачити се прикладно, а вишак одеће одлагати на за то предвиђено место, 
е) обавезно искључити мобилни телефон.  
Строго је забрањено: 
а) скидање, премештање или обављање било каквих других промена на 

рачунарској опреми без дозволе дежурног у рачунарској учионици, 
б) намерно, непажљиво, неодговорно или лакоумно оштећење рачунар-

ске опреме, 
ц) намерно скривање или непријављивање насталих штета или примеће-

них неисправности, 
д) улажење у рачунарску учионицу док су вежбе у току.  

3. ЗАКЉУЧАК 
Изложена три упутства су пример и костур за сва упутства израђена на 

Природно-математичком факултету за потребе студената. Сваки предмет на Де-
партманима је ускладио упутства својим потребама и све битне елементе за без-
бедно и здраво студирање предочио студенту на најбољи начин. Важно је истаћи 
да сачињена упутства представљају ауторске радове Природно-математичког 
факултета што указује на чињеницу да су комплетна форма као и битни еле-
менти за упутства потекли са ПМФ-а од формираног тима и подтимова за без-
бедност и здравље на раду. Упутства подлежу променама ако се за то укаже 
потреба и могућност да се на бољи начин предочи студенту безбедан и здрав рад 
– студирање на Природно-математичком факултету. Значајно је да је јасно де-
финисаним правилником и упутствима заживело безбедно и здраво студирање 
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као и то да студенти имају могућност да путем представника а и лично дају свој 
допринос у овој области уз сарадњу са именованим лицем за безбедност на раду 
од стране ПМФ-а, као и члановима тима који је састављен од представника свих 
Департмана што нам омогућава лакшу сарадњу и боље разумевање студената, 
њихових предлога, потреба и захтева ка бољем и безбеднијем студирању.  
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УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И БЕЗБЕДАН РАД 
ХИДРАУЛИЧНЕ МАШИНЕ  

ЗА ИСЕЦАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ МОСТОМ ТИПА C 6005/25 
 

Светлана Кецојевић1 Душан Гавански2 

bezbednost021@sbb. co. rs 

РЕЗИМЕ 

Основни циљ рада је приказ практичне примене безбедносног инжењерства у 
управљању ризиком. Дати су основни принципи руковања хидрауличном машином за 
исецање са покретним мостом са описом потенцијалних извора опасности у току извође-
ња радова. Посебно су истакнуте механичке опасности и мере за њихово смањење.  

Упутство треба да нађе своју примену у квалитетном извођењу обуке за безбедан 
рад са машином. Треба истаћи да је обавеза послодавца да за сваку машину, коју користи у 
току рада, обезбеди упутство за безбедан рад.  

Кључне речи: Хидраулична машина за исецање са покретним мостом, безбедан 
рад, мере заштите, заштитне блокаде.  

 
 

SAFE HANDLING AND MAINTENANCE MANUAL  
FOR HYDRAULIC CUTTER TYPE C 6005/25 

ABSTRACT 

The main goal of this paper is to explain the practical application of safety engine-
ering and risk management. The basic principles of handling a hydraulic cutter are listed, along 
with a description of potential operational hazards. A list of possible mechanical malfunctions 
is also provided, along with adequate preventive measures.  

The purpose of this manual is to provide training for employees in handling this 
machine. It should be pointed out that the employer is required to provide adequate safe hand-
ling manuals for any machinery used.  

Key words: Hydraulic cutter safe handling and maintenance manual, safe handling 
manuals, preventive measures, safety blockade.  

1. УВОД 
На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" 

број 101/05) обавеза је послодавца да за сваку машину коју користи у раду обез-
беди упутство за употребу, одржавање и безбедан и здрав рад, као и да запосле-
ног оспособи за безбедан рад са машинама које користи у току извршавања рад-
них задатака.  
                                                

1 Д.О.О.."Безбедност С&СНС" Нови Сад 
2 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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Упутство за рад упознаје корисника машине са: подручјем најекономич-
није примене, стручним руковањем, техничким подацима и одржавањем.  

2. ОПИС МАШИНЕ 
Хидрауличне машине за исецање са покретним мостом (сл. 1), типа C 

6003 и C 6005 погодне су за исецање комада из текстила, папира, синтетичког 
материјала, вештачке коже и коже, унутар дозвољених граница силе исецања.  

На машинама се могу сећи материјали који су у таблама или су намотани 
подједнако добро било да су у једном слоју или у више слојева.  

Опрема са светлосном рампом, као и одговарајуће облоге обезбеђују рад 
без повреда и несрећа.  

 
Слика 1.: Хидраулична машина са покретним мостом 

3.  ПОТЕНЦИЈАЛНО ОПАСНА МЕСТА У ТОКУ РАДА 
Опасна места у току рада хидрауличне машине за исецање приказана су 

на слици 2.  
Транспорт машине, распакивање и померање се врши придржавањем про-

писа који су дати у склопу упутства за руковање.  
На машини истовремено може радити само једно лице, руковалац може 

бити оба пола ако је оспособљен за безбедан и здрав рад на машини у складу са 
Законом и важећим Прописима сигурносне технике.  

Машина се сме користити само према намени.  
Забрањено је оставити машину у укљученом стању без надзора! 
Редовну контролу, одржавање и подмазивање вршити на начин и у роко-

вима датим у упутству за руковање и одржавање машине.  
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Машина сме да ради само под условом да заштитни уређаји беспрекорно 
раде, а ако се појави и најмања неисправност треба прекинути рад на машини.  

Одлагање ножева на столу машине забрањено је чак и привремено.  
У погледу опасности од пожара забрањен је рад машине у просторији 

чија опасност од пожара већа од класе „С“.  
Најмање осветљење стола машине треба да буде 450 lux.  
Кабел који повезује управљачки орман са машином треба заштити заш-

титном чврстом облогом и фиксирати га на ногу машине.  
Машину након искључења главног прекидача може поправљати само 

стручно оспособљен радник овлашћен за вршење поправки.  

 
Слика 2.: Опасна места рада са стране машине  

са које се врши улагање материјала ради исецања 

4. ОБАВЕЗЕ И ЗАБРАНЕ У ТОКУ РАДА СА МАШИНОМ 
Обавезе и забране у току рада са машином систематизовани су у та-

бели 1.  
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Табела 1. Обавезе и забране 

Пре употребе проверити исправност светлосне завесе 

Забрањен је рад уколико је фотоћелијска за-
штита делимично или потпуно неисправна.  
У току рада поклопац преко фотоћелије мора 
бити подигнут.  

 

Уколико је неисправна или делимично не-
исправна светлосна завеса постоји опасност 
да се у току намештања алата за исецање спу-
сти покретни мост те да руке радника остану 
у опасној зони.  

  
Електроинсталације морају бити исправне 
Машина може бити прикључена само на ис-
правну електричну мрежу.  
Унутар машине забрањено је прекинути фаб-
рички уграђен систем уземљења! 
Заштитно црево треба да штити напојни кабел 
од механичких оштећења, треба га опремити 
заштитном облогом, односно треба га фикси-
рати помоћу стезника на потпорну ногу.  

   

Ротирајући делови и преносници снаге на машини 

Сви преносници снаге, ланци, зупчаници, 
ротирајући делови на машини морају бити 
затворени прописаном заштитном напра-
вом.  

  
Уређење радног места и радне околине 

Забрањен је приступ у околини опасних ме-
ста! 
Забрањено је остављање алата на радним по-
вршинама машине! 
Забрањено је остављање робе и алата на путу 
кретања запослених!    
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Одржавање и поправке 

За подмазивање машине користити уље које 
је наведено у упутству за одржавање.  
Машину сме да поправља само стручно ос-
пособљено лице за вршење поправки у скла-
ду са прописаним упутством за одржавање.  

  
Лична заштитна средства 

Обавезна је употреба личних заштитних сре-
дстава.  
Радно одело мора бити дугих рукава са ман-
жетнама, закопчано у току рада.  
Забрањено је ношење накита у току рада.  
Дуга коса мора бити скупљена под капу или 
мараму.   

 

5. КОНТРОЛА РАДА 

5. 1. Контрола на нивоу смене 
Обавеза радника извршиоца послова исецања пре почетка обављања ра-

дова је провера: 
 правилног функционисања светлосне рампе прекидањем путање свет-

лосних снопова. Треба проверити постепено заустављање као и функ-
ционисање прекидачких елемената (ручно, аутоматско, прекидач у 
случају опасности, итд.). Прекид светлости од било којег извора – не-
станак светлости – радни циклус машине треба аутоматски да стане. 
Забрањено је радити са машином која има грешку и која нерегуларно 
функционише! 

 температуре загревања уља за хидраулику које не сме да се прегреје 
сувише. (пумпу пипнути руком, ако руку можемо неколико трену-
така тамо држати онда је температура уља одговарајућа. Температура 
уља не сме прећи 65 ºС. Узрок претераног загревања уља је отказ 
једног или више елемената у систему хидраулике; 

 количине уља за хидраулику преко прозора за проверу нивоа уља на 
страни резервоара за уље; 

 принудног подмазивања преко прозора на десној страни шасије. Код 
сваког појединог исецања уље за подмазивање се шприцне на кон-
тролни прозор. (ако нема подмазивања, није дозвољено даље радити 
са машином) 

5. 2. Остале контроле 
У сарадњи са службом одржавања обавезно је извршити: 
 контролу након 200 сати рада – испитати спојеве на хидраулици 
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 контролу након 1000 сати рада – да ли на покретним деловима по-
стоје знаци хабања или корозије; 

 контрола након 2000 сати рада - машину детаљно прегледати. Све 
постојеће хидрауличне прикључке проверити. Испитати да ли су 
завртњеви на машини, који учествују у преносу силе, олабављени.  

6. ЗАКЉУЧАК 
Безбедност и здравље на раду је веома значајан сегмент рада код сваког 

послодавца без обзира на врсту делатности којом се он бави. Овај сегмент рада 
регулисан је новембра 2005. године када је у скупштинској процедури усвојен 
нови Закон о безбедности и здрављу на раду. Овај Закон је системски, а не спе-
цијалистички, и прати друге системске законе, као што су: Закон о раду, Закон о 
предузећима, Закон о приватним предузетницима и Закон о пензијском и ин-
валидском осигурању. Закон о безбедности и здрављу на раду не обухвата само 
заштиту на раду, него и заштиту здравља, социјалну заштиту, а пре свега се зас-
нива на принципу превентиве и одговорности у циљу стварања услова за обав-
љање радних активности на безбедном и здравом радном месту. Сада је тежиште 
деловања свих учесника у овој области усмерено на дешавања пре, а не након 
настанка повреда на раду, обољења или оштећења здравља радника. [2]  

Важан елемент у остваривању безбедних и здравих услова рада је да су 
на машини испуњени услови за безбедан рад и да је радник обучен за рад са 
машином којом рукује.  

Обавеза послодавца је да радника упозна са упутством за руковање, одр-
жавање и безбедан рад. Скраћене делове – изводе из упутства потребно је поста-
вити у непосредној близини извршавања послова тако да раднику у току рада 
буду стално доступна.  

Обавеза запосленог је да се придржава прописаних мера и поступака у 
току рада како својим радом не би угрoзио себе као ни особе које се могу наћи у 
непосредној близини, или оштетио машину.  
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РЕЗИМЕ 

Нано технологије се дефинишу као скуп процеса који обухватају; дизајнирање, ка-
рактеризацију, процесирање, затим примену структура, алатки и система, а све у циљу 
контролисаног добијања величине и облика материјала на нанометарској скали. У нанома-
теријале убрајамо све оне материјале код којих је бар једна димензија мања од 100 nm. Ма-
теријали који имају бар једну димензију у наноподручју су слојевите структуре, као танки 
филмови и превлаке. Неки облици компјутерских чипова припадају овој категорији. Мате-
ријали који имају две димензије у нано подручју укључују нано цеви и нано жице. Матери-
јали који имају све три димензије у нано подручју су нпр. честице. Нано кристални мате-
ријали, добивени од нанометарсцких зрна, такође припадају овој категорији. Неке од наве-
дених група материјала су у поступку развијања, а неки су већ развијени и имају комер-
цијалну примену. Циљ овог рада је да се наведу основни наноматеријали, да се прикажу 
њихове најважније особине и да се од неких одабраних материјала прикажу неке најваж-
није примене 

Кључне речи: наноматеријали, нанотехнологије,примена структура, наночес-
тице, наноцеви, наножице 

 
 

NANOMATERIALS - ADVANCED MATERIALS 

ABSTRACT 

We define nanoscience as the study of phenomena and manipulation of materials at 
atomic, molecular and macromolecular scales, where properties differ significantly from those at 
a larger scale; and nanotechnologies as the design, characterization, production and application of 
structures, devices and systems by controlling shape and size at the nanometer scale. Although it 
is a broad definition, we categorize nanomaterials as those that have structured components with 
at least one dimension less than 100 nm. Materials that have one dimension in the nanoscale (and 
are extended in the other two dimensions) are layers, such as a thin films or surface coatings. 
Some of the features on computer chips come in this category. Materials that are nanoscale in two 
dimensions (and extended in one dimension) include nanowires and nanotubes. Materials that are 
nanoscale in three dimensions are particles, for example precipitates, colloids and quantum dots 
(tiny particles of semiconductor materials). Nanocrystalline materials, made up of nanometre-
sized grains, also fall into this category. Some of these materials have been available for some 
time; others are genuinely new. The aim of this paper is to give an overview of the properties, and 
the significant foreseeable applications of some key nanomaterials.  

Key words: nanomaterials, nanotechnologies,application of structures, nanoparticles, 
nanowires and nanotubes.  
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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1. УВОД 
Нанонаука је наука о врло малим материјалним облицима, који екзисти-

рају на најфинијој скали. На овој врло финој скали атоми и молекули имају раз-
личите утицаје на новоизграђене материјалне структуре. Префикс “нано” потиче 
од грчке речи “нанос” која у преводу означава патуљка. Нанометар је дакле би-
лионити део метра или за визуелно упоређивање, нанометер представља 1/80 
000 дела пречника људске власи. За даљњу упоредбу ћелија црвеног крвног зрн-
ца има дужину од 7 000 nm, као и дужина 1 макромолекула целулозе, док мо-
лекул воде има пречник од 0,3 nm. Област у скалирању материјала која пред-
ставља најфинију област простире се од 100 nm па до неколико десетина nm, 
колико износе димензије атома. Особине материјала на наноскали се значајно 
разликују од оних на великој скали (макроскопска скала). Разматрањем струк-
тура и особина материјала на наноскали је и настала нанонаука, која се дефи-
нише као проучавање феномена и понашање материјала на атомској, молекул-
ској и микромолекулској скали. Нанотехнологије обухватају скуп техника (ди-
зајнирање, карактеризација, процесирање, примена структурних облика, метода 
и система) са циљем добијања одређене особине, величине и облика материјала 
на наноскали. Појава нанотехнологија је везана за откриће микроскопије атом-
ских сила (АФМ), које се почела примењивати 1980. годинe.  

2. НАНОМАТЕРИЈАЛИ 
Мада је дефиниција наноматеријала доста широка,најопштије речено у 

наноматеријале убрајамо све оне материјале, код којих је бар једна димензија 
мања од 100 nm. Материјали, који имају бар једну димензију у наноподручју су 
углавном слојевите структуре као например, танки филмови и превлаке. Неки 
облици компјутерских чипова припадају овој категорији. Материјали који имају 
две димензије у наноподручју су примера ради наноцеви и наножице. А, матери-
јали који имају све три димензије у наноподручју су наночестице, као например 
преципитаи и колоиди, затим квантне тачкице (танке честице за полупровод-
нике). Нанокристални материјали, добијени на наноскали, такође припадају овој 
категорији. Неки од ових материјала су у процесу развоја, а неки већ имају ко-
мерцијалну примену.  

Два основна фактора која условљавају да се особине ових материјала 
значајно разликују од особина материјала на макроскали су: повећање релативне 
специфичне површине и квантни ефекат. Ови фактори могу променити, односно 
побољшати особине као например реактивност, механичка чврстоћа и електрич-
не карактеристике. Једно од објашњења за побољшање особина ових материјала 
лежи у чињеници, да у случају смањења величине једне честице, већи део атома 
се налази на површини у односу на удео атома који је присутан у унутрашњости 
честице. Илустрације ради, величина честице од 30 nm садржи 5 % њених атома 
на површини, величина честице од 10 nm садржи 20 % атома на површини, а ве-
личина честице од 3 nm садржи 50 % њених атома на површини честице. Ова 
анализа показује да нано честице имају много већу специфичну површину по 
јединици масе, него што то имају макрочестице. Ако узмемо у разматрање већ 
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познате чињенице да су принос и катализа хемијских реакција везане за површи-
ну, јасно је да при датој маси, материјали у облику наночестица ће бити много 
реактивнији него материјали који се налазе на макроскопској скали.  

Да би боље разумели ефекат величине честица на специфичну површи-
ну, узмимо у разматрање сребрни новчић од 1 долар. Сребрни новчић од 1 U$ 
садржи 26,96 g сребра и има пречник од 40 mm. Узевши у обзир његову дебљину 
од 2 mm, његова површина износи 27,70 cm2. Ако сада ту исту масу сребра од 
27,70 g поделимо на фине сферичне честице пречника од 1 nm, укупна специфи-
чна површина ових честица ће износити 11,40 m2, што значи да у случају када је 
сребрни долар изведен од честица пречника 1 nm, његова специфична површина 
је 4 115 000 пута већа него специфична површина сребрног новчића од 1 U$.  

 
Слика 1.: Узорак бизмутних кластера снимљен помоћу микроскопије  

атомских сила (AFМ). Висина влакна износи 2 nm 

2. 1. Једнодимензиони наноматеријали 
Једнодимензиони наноматеријали су материјали који имају само једну 

димензију у наноподручју. Овде је то дебљина. У једнодимензионе наноматери-
јале убрајамо слојеви, превлаке и филмови. Једнодимензионални наноматерија-
ли као танки филмови и инжењерске површине, већ се користе дужи низ година, 
и то нарочито у областима као електроника, хемија и инжењерство. Примера 
ради код силицијумових интегрисаних кола, већина метода за њихово добијање 
је заснована на принципима добијања танких филмова и контроли дебљине фил-
ма све до атомског нивоа. Монослојеви (дебљине величине једног атома или 
молекула) се већ рутински добијају и користе у хемији.  

2. 2. Дводимензионални наноматеријали 
Наноцеви и нанoжице као дводимензионални наноматеријали имају посе-

бан интерес у инжењерству материјала. Нарочито су интересантне њихове елек-
тичне и механичке особине.  

2. 2. 1. Карбонске нано цеви (CNT) 
CNT су развијене 1992 године и то увијањем графитних нано слојева. 

Постоје два типа CNT, једнозидне и вишезидне наноцеви. Обе врсте карактери-
ше пречник од неколико nm и дужина од неколико μm па до максималне дужине 
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од 1 cm. CNT имају важну улогу у инжењерству материјала због њихових изра-
жених хемијских и физичких особина. Поседују изразито високу маханичку чвр-
стоћу (Јангов модул прелази вредост од 1 Тера Паскалa, могу да достигну 
чврстоћу дијаманта). Као следећу особину треба истаћи њихову флексибилност, 
затим могућност екестремног провођења електицитета. Наведене особине омо-
гућују широк круг примене, од којих истичемо; примена код ојачаних компо-
зита, сензора у наноелектроници и код дисплеја. CNT, засада имају ограничену 
комерцијалну примену. Због сличности по величини и облику са азбестним вла-
книма, CNТ представљају потенцијални ризик за људско здравље.  

 
Слика 2.: Двозидна карбонска наноцев 

2. 2. 2. Неорганске наноцеви 
Неорганске наноцеви се састоје од слојевитих неорганских компоненти, 

као например МоS2 (молидбен дисулфид). Појавиле су се одмах након појаве 
CNT. Захваљујући својој структури, неорганске наноцеви посадују изваредне 
триболошке особине, изванредну отпорност на шокове,каталичку реактивност и 
велики капацитет за складиштење водоника и литијума. Наноцеви добијене од 
неорганских оксида, као например ТиО2 се већ користе као катализатори у фото-
катализи и за складиштење енергије.  

2. 2. 3. Наножице 
Наножице или нановлакна представљају ултрафина влакна која се састо-

је од линеарних ланаца, које чине нанотачкице. Нановлакна су присутна код 
низа наноматеријала. Полупроводничка влакна се добијају од силицијума, гали-
јумнитрида и одликују се израженим оптичким, електричним и магнетним ка-
рактеистикама. Примера ради силицијумова влакна могу преламати светлост 
под врло малим угловима. Захваљујући својим особинама нановлакна имају по-
тенцијалну примену у складиштењу података у меморијским системима рачуна-
ра који захтевају врло високу густину података. Надаље очекује се значајна при-
мена у електроници и оптоелектроници.  

2. 3. Тродимензионални наноматеријали 

2. 3. 1. Наночестице 
По дефиницији наночестице су све оне честице чије су димензије мање 

од 100 nm. Наночестице у природи егзистирају у значајној мери, например као 
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производи фотохемијских и вулканских активности, генерисаних код биљака и 
алги. Наночестице се стварају већ током хиљада година као производи сагорева-
ња али и термичке обраде у току припреме хране, а у току последњих стотину 
година се јављају као продукти сагоревања у моторима за погон возила. Наноче-
стице добијене осмишљеним процесирањем, као например метални оксиди су у 
значајној мањини у односу на претходно поменуте честице. Значај наночестица 
потиче од њихових побољшаних особина (хемијска реактивност, оптичке осо-
бине) у односу на особине истих материјала, али на макроскопској скали. При-
мера ради титан диоксид и цинк оксид на наноскали постају транспарентни, 
осим тога они могу да адсорбују светлост и да рефлектују УВ зраке, тако да су 
нашли значајну примену у кремама за заштиту од сунца. У зависности од нивоа 
развијености производа који садрже наночестице, примењивост се може подели-
ти на следeће категорије:  

 Ниво текуће примене: Нова козметика, текстил и боје 
 Ниво дугогодишњег развоја: Припремају се медикаменти ца циљним 

дејством лечења на појединим органима, припрема наночестица у 
стварању веома ефикасних катализатора је такође у току.  

Наночестице могу у новим производима, бити уграђене као сировина, 
инградијенти или адитиви. У случају примене у козметици постоје одређени ри-
зици везани за њихову токсичност. У већини случајева, наночестице су везане за 
производ. Међутим у неким случајевима оне могу бити слободне или суспендо-
ване у флуиду. У том случају, без обзира, дали су слободне или суспендоване, 
наночестице ће имати значајан утицај на безбедност људског здравља и околине.  

2. 3. 2. Фулерени 
Фулерени су откривени средином 80-тих година прошлог века, сферич-

ног су облика, са уграђених 60 атома угљеника. Подсећају на фудбалску лопту 
пречника 1 nm. Од могућих примена истичемо; минијатурни куглични лежајеви 
за подмазивање радних површина, медикаменти са циљним дејством, интегриса-
на струјна кола.  

2. 3. 3. Дендримери 
Дендримери представљају сферичне полимерне молекуле. Постоји више 

типова дендримера, тако да најмањи имају величину само од неколико наноме-
тара. Дендримери се користе у конвенционалној примени као превлаке и масти-
ла за бојење. Међутим, они поседују неке врло интересантне особине које могу 
имати врло корисне примене, пре свега у медицини. Пошто се могу фиксирати 
на одређене молекуле, могу се користити као дражеје за лечење оболелих орга-
на. Исто тако је могућа њихова примена у заштити и санацији животне околине, 
при чему они могу помоћи у одстрањивању непожељних метала, пошто дендри-
мери због своје специфичне активности могу да вежу металне јоне, који се даље 
уклањају ултра-филтрационим техникама.  

3. КОМЕРЦИЈАЛНА ПРИМЕНА  
НАНОТЕХНОЛОШКИХ ПРОИЗВОДА 

Садашњи тренутак на тржишту производа карактерише стање да већи 
број производа има назнаку нанотехнолошки. Тренд повећања ових произво-
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да у будућности не само да ће се наставити него ће се обзиром на могућности 
примене наноматеријала и повећати. Према подацима Woodrow Wilson Insitute, 
из 2006. године, спектар примена наноматеријала, а самим тим и наночестица је 
прилично широк (Табела 1.). Нарочито велики број производа се односи на ком-
позитне материјале са присутним наночестицама.  

Једно друго значајно подручје примене су нанотехнолошка средстава за 
чишћење, која у правилу не садрже наночестице, већ садрже екстремно танке 
слојеве са средствима за чишћење, која се уграђују на објекте код којих треба да 
се одржава чистоћа.  

Велику примену наноматеријали имају у козметичкој и текстилној ин-
дустрији. Од производа истичемо креме за сунчање са побољшаном УВ- зашти-
том, производе са антибактеријским дејством сребрних наночестица као и про-
изводе за негу тела. Посебан значај ових производа се огледа у чињеници да они 
долазе у директан контакт са људским телом, тако да постоји одређени ризик за 
здравље приликом њиховог коришћења.  

Нанотехнологије имају такође и значајну примену у медицини. Са под-
ручја нанотехнологија се очекује велики број нових препарата и производа, који 
ће поред лечења побољшати и дијагностику, терапеутску обраду пацијената и 
побољшати регенеративну медицину.  

У табели 1. су приказани подаци Woodrow Wilson Insitute, из 2006. годи-
не, о врстама производа и њихова примена у појединим подручјима.  

Овде се мора напоменути, да су извесни производи присутни у више 
подручја, тако да се и више пута набрајају.  

Табела 1: Подела и заступљеност производа према подручју примене 

Подручје  
примене 

Број 
производа Производи 

Кућни уређаји 15 Пречистачи ваздуха, хладњаци, веш машине 

Храна и пиће 29 Витаминизирана храна, минерални додаци, 
спремници хране 

Здравље и тело 229 

Палице за голф, фластери, ваздушни филтри, ча-
рапе, креме за сунчање, рекети за тенис, лоптице 
за тенис, зубна паста, креме за лице, филтри за 
цигарете 

Аутомобилска 
индустрија 16 Лакови, дисплеји радио уређаја, гуме 

Кућа и врт 39 Деодоранси, јастуци за путовање, усисивачи 
прашине,средства за чишћење 

Електроника и 
рачунари 35 Процесори, слушалице, фотопапир 

Дечији производи 5 Креме за сунчање намењене за дечју кожу, пли-
шане играчке 

Остало 28 Различити слојеви за наношење 
 
Из табеле 1 се уочава да се највећи број производа односи на здравље и 

тело. Овде се ро ради о козметичким производима и производима за негу тела 
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(115 производа), поред поменутих овде су присутни производи за одевање (62 
производа) и спортска одећа (38 производа).  

На слици 3 је приказана структура расподеле појединих материјала који 
улазе у поменуте производе. (база података Woodrow Wilson Insitute, из 2006. 
године).  
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Слика 3.: Структура расподеле најчешће примењиваних материјалу 

 у комерцијалним нанотехнолошким производима 

Разматрањем структуре учешћа појединих материјала уочава се да у по-
сматраноj бази података као материјали у нанотехнолошким производима су нај-
заступљенији угљеник, и сребро. SiО2, ТiО2 и ZnO припада сличан удео у укуп-
ној заступљености (10 –13 %), док је на дну лествице са само 1% заступљен CеО 
(средство за одвајање катализатора).  

4. ЗАКЉУЧАК 
1. Наноматеријали су у области инжењерских материјала унели значај-

не новине.  
2. Особине материјала на наноскали се значајно разликују од особина 

материјала добијених на макроскопској скали, при чему ју узроке 
овим побољшаним особинама, повећање специфичне површине и 
кванти ефекат.  

3. Обзиром на димензије које се налазе у наноподручју, наноматеријале 
можемо поделити на; једнодимензионалне, дводимензионалне и тро-
димензионалне.  

4. Наночестице су посебно интересантни наноматеријали због њихове 
ширoке примене и због њиховог присуства у животној средини.  

5. Обзиром на њихово присуство у производима, наночестице могу би-
ти слободне или суспендоване, што може имати значајан утицај на 
безбедност људског здравља и околину.  

6. У садашњој примени, наноматеријали који се користе у производима 
за здравље и људско тело су највише присутни. Због присуства нано-
честица у овим производима, врло је важно посветити пажњу на 
безбедност за здрављe и околину приликом њихове примене.  
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РЕЗИМЕ 

Нанотехнологије и наноматеријали дају нове могућности и представљају базу за 
развој нових производа. Велики број радова везан за нанотехнологије је усмерен на про-
учавање наночестица и ризик који оне носе. У овом раду су приказани неки нови произ-
води нанотехнологија, њихова примена и ефекат њихове примене на људско здравље, 
околину, сигурност. Могући ризици који проистичу из употребе нових производа (храна, 
козметика) су врло важни, као и етикетирање таквих производа. Да би се ризик по здрав-
ље смањио, важно је применити већ познате принципе заштите на раду, пошто нови ма-
теријали са непотпуно познатим особинама представљају потенцијалне опасности. Као 
прво се морају применити организационе заштитне мере, затим се морају применити те-
хничке заштитне мере, а на крају мора се размотрити могућност замене припреме праха 
неким другим начином припреме. Међутим, до данашњих дана постоји велика непозна-
ница о ефикасности примене техничких заштитних система и личне заштитне опреме, 
поготово за наночестице са малом тенденцијом ка агломерацији. Специфичне физичке и 
хемијске особине синтетичких наночестица могу да представљају неочекиване физичко-
хемијске ризике као што су то опасности за пожар, експлозију, или неочекиване катали-
тичке ективности.  

Кључне речи: нанотехнологије, синтетичке наночестице, ризик, мере заштите 
 
 

SYNTHETIC NANOPARTICLES - 
RISK FOR HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT 

ABSTRTACT 

Nanotechnology and nanomaterials offer new possibilities and are the basis for a new 
generation of products. There are a lot of reports that summarize current knowledge on the 
risks of synthetic nanoparticles. This paper deals with various products and applications now 
available, effects on human health and on environment, occupational safety, legislation, 
communication and the estimation of the effects of technology. Possible risks with consumer 
products and applications (food, cosmetics, etc.) are an important issue, as is the labeling of 
such products. The recognized principles to reduce exposure in the workplace also apply to 
synthetic nanoparticles: new materials with unknown properties are to be handled as potentially 
dangerous. First, organizational protection measures must be taken, accompanied by technical 
protection measures and the substitution of powdery preparations. However, there is still great 
uncertainty about the efficiency of technical protection systems and personal protection 

                                                
1Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Школска 1 
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equipment, especially for nanoparticles with a low agglomeration tendency. The specific phy-
sical and chemical properties of synthetic nanoparticles may also present unexpected physico-
chemical safety risks such as the danger of fires and of explosions, or of unexpected catalytic 
activity.  

Keywords: Nanotechnology, synthetic nanoparticles, risk, protection measures 

1. УВОД 
Синтетичке честице су важна компонента у нанотехнологијама, због њи-

хових добрих особина. Успркос брзом развоју нанотехнологија, до данас се врло 
мало зна о утицају наночестица на људско здравље и околину. На основу доса-
дашњих истраживања у медицини, епидемиологији и у области проучавања ае-
росолова, утврђено је да постоје индикације да ултрафине честице (мање од 100 
nm) могу имати негативан ефекат на људско здравље.  

Због све већег присуства нанотехнолошких производа на тржишту, мо-
гући ризик који уносе наноматеријали постаје све већи. Синтетичке наночестице 
се производе за специфичну намену и имају дефинисан хемијски састав и распо-
делу величине честица. Њихово присуство у производима који се налазе на тр-
жишту је значајно. Важна карактеристика наночестица је и њихов степен везано-
сти у производу, а у процени ризика посебно је важно разматрање наночестица 
које нису везане за производ, него се појављују као слободне. Отуда је значајно 
и проучавање њиховог ризика на здравље и околину.  

У литератури се често истиче да се резултати за једну врсту честица ме 
могу генерализовати и на друге материјале. Један од разлога је што утицајни фак-
тори нису у потпуности дефинисани. Стандардизоване методе за поједине групе 
наночестица могу омогућити упоређивање између различитих врста материјала. У 
тим анализама је најважније да се разумеју физико- хемијске особине наночестица 
како би се избегли потпуно позитивни или потпуно негативни резултати.  

2. УТИЦАЈ СИНТЕТИЧКИХ НАНОЧЕСТИЦА  
НА ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ: 

За већину наночестица није познато како оне улазе у људски организам, 
како дистрибуирају и како метаболизирају у појединим органима. Оваква сазна-
ња омогућила би да се да одговор ризику када је у питању изложеност људи, од-
носно њихових органа појединим наночестицама као и одговор на питање прио-
ритета заштите.  

Кретање наночестица у људском организму може да се представи за сада 
само хипотектичким моделом као што је то дато на слици 1.  

На слици 2. је дат приказ дистрибуције величине честица и њихова рас-
подела по деловима плућног система.  

Најкритичнија по питању излагања наночестицама су свакако плућа. Она 
имају изразито велику специфичну површину (146 m2), тако да имају велику мо-
гућност прихватања наночестица, односно исталожене честице могу даље да 
прелазе у крвоток.  

Наночестице затим могу пенентрирати кроз липидне мембране у органе-
ле, односно митохондрије и нуклеусе, што може изазвати оксидни стрес или 
оштећења у макромолекулима ДНА. Ово би се у коначном облику манифестова-
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ло као запаљење станичних структура. Велика специфична површина наночести-
ца резултује у великој површинској енергији. Пошто све природне процесе пра-
ти тенденција смањивања површинске енергије, односно да би се та енергија 
смањила неопходна је агломерација наночестица у агрегате. Надаље, поред спе-
цифичне површине на агломерацију утиче и састав и облик честица. Поред агло-
меације честица, важна је и дистрибуција честица у телу и она је директно одго-
ворна за токсичност. Дистрибуција наночестица се одиграва путем површинског 
наелектрисања.  

NANO ČESTICE 

NOS 

ŽELUDAC 

KOŠTANA 
SRŽ

OBOLELI 
ORGANIPLUĆABUBREGSRCEJETRASLEZINAKRVNI 

SUDOVI

PLUĆA 

MOZAK 

KRVOTOK / 
LIMFA

KOŽA

 
Слика 1.: Хипотетички кинетички модел кретања наночестица у људском телу 

 
Слика 2.: Дистрибуције величине честица и њихова расподела  

по деловима плућног система 

У односу на плућа, кожа представља много мању површину. Досадашња 
проучавања нису показала дали наночестице директно преко коже могу продре-
ти у крвоток. Из овог произилази да је наночестицама остао једини ефикасан пут 
уласка у крвоток преко цревног пробавног система. За мале наночестице (мање 
од 100 nm), опитима на животињама је доказано њихово излучивање у крвоток 
преко цревног система.  
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Познато је да наночестице за краће време (секунда до минута) могу про-
дрети у ћелије и ткиво, а затим у плућа и крвоток. При томе је могуће, да се че-
стице транспортују и у друге органе. Који су при томе ефекти, још у потпуности 
није познато. Проучавања су показала, да у зависности од величине и врсте че-
стица, ћелије могу бити изложене оксидативном стресу и реакцијама сагорева-
ња. Још није у потпуности познато, које количине и које време излагања ће има-
ти последице на људско здравље.  

Наночестице у људски орган могу да доспевају: 
 преко коже 
 путем пробавног система 
 инхалацијом у плућа, а одатле одлазе у друге органе.  
Постоје два пута уласка наночестица у кожу 
- улазак преко међућелијских простора у епидерму 
- пенентрација преко корена длаке.  
По Бенету и сарадницима наночесице TiО2 пенетрирају у кожу преко 

липида или корена длаке. Они су показали да у случају већег присуства корена 
длаке у кожи, TiО2 честице дубље продиру у кожу. Надаље TiО2 честице из уљне 
дисперзије продиру дубље у кожу него исте честице када се налазе у воденом 
раствору. За један од могућих узрочника наводе палмитинску киселину, која је 
иначе присутна у липидима коже, а чије присуство на кожи повећава степен пе-
нетрације наночестица у дубину кожног ткива.  

Проучавања на животињама, квантификована преко ауторадијације су 
показала да ZnО честице пролазе кроз кожу животиња. Једно од тумачења за 
пролаз наночестица кроз кожу су њихове мале димензије. Пошто пречник нано-
честица ZnО и TiО2 се креће у домену 10 – 50 nm, могуће је да оне продру у ко-
жу у међустаничне просторе, чија величина износи 100 nm.  

На основу досадашњих сазнања произилази да у случају присуства нано-
честица постоји ризик за здравље и околину. У процесу производње и прераде на-
ночестица утицајни фактори на токсиколошко и екотоксиколошко деловање су 
количина честица, њихова емисија и време изложености њиховом деловању. У 
погледу самих честица велики утицај имају величине честица (дужина и пречник).  

На слици 4, приказани су степени приоритета које треба предузимати у 
зависности од карактера производње и прераде, величине и облика честица.  

3. НАНОЧЕСТИЦА – ИЗВОР ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ 
Већина органских материјала, многи метали и поједини неметални мате-

ријали (када нису у потпуности оксидирали, као SiО2 и TiО2) могу при једној до-
вољно финој расподели њихових честица у ваздуху изазвати експлозију, уз ус-
лов да дођу у контакт са извором паљења. Као горња граница за величине чести-
ца које могу изазвати експлозију, према Pritchardu, износи 500 μm. У истој сту-
дији аутор долази до закључка да величина честица и специфична површина 
имају најважнију улогу у дефинисању услова за запаљивост наночестица. Уоп-
штено гледано, ризик ка запаљивости се повећава, уколико се величина честица 
смањује. Минимална величина честица при којој долази до експлозије за сада се 
по поменутој студији не може дефинисати. Код реактивних металних честица 
као што су то честице Аl и Мg праха минимална покретачка сила потребна да 
изазове експолозију налази се у наноподручју.  
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Слика 4.: Прелиминарни ризик од синтетичких наночестица и 

 степени приоритета потребних превентивних мера 

Други фактор који утиче на експлозивност наночестица је минимално и 
максимално потребна концентрација честица у облаку прашине. Поред концен-
трације честица, састав честица у облаку, минимална потребна енергија за паље-
ње, хомогеност дисперзије, степен агломерације и почетни услови (температура 
и притисак) имају своју улогу као покретачке силе за експлозивност наночести-
ца. На процесе сагоревања, као спољни фактори, свакако велики утицај имају 
садржај кисеоника и релативна влажност ваздуха.  

Код транспорта и руковања са наночестицама, посебна опасности долази 
од могуће самозапаљивости и експлозије. Приликом транспорта односно за вре-
ме руковања наночестицама, могуће је да дође до електростатичког пражњења. 
Тенденија ка пражњењу у овом случају не зависи толико од састава, него пре 
свега од специфичне површине праха. Наночестице могу при томе, због њихове 
велике специфичне површине да узрокују експлозивни облак и на тај начин по-
стају сопствени извор паљења.  

Поред самоиндуковане запаљивости, наноматеријали показују склоност 
и према пирофорним особинама.  

Метали у свом најфинијем облику су могући узрочници пожара и експло-
зија. У честичном Аl (алумнијумском) праху или флокуларном облику микронске 
величине је већ познато да Аl има тенденцију ка запаљивости, а искуства су пока-
зала да у екстремним случајевима може доћи до комплетне деструкције. Унаточ 
овим опасностима, и честични и флокуларни Аl прах има велику примену, као 
например за аутомобилске боје, изолационе блокове за зграде, за ракетне моторе.  

Релативна експлозивност металних прашина приказана је у табели 2.  
Из табеле се уочава да Аl има високу експлозивност.  
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Табела 2: Релативна експлозивност металних прашина 

Експлозивност Метали 
Висока Zr, Mg, Al, Li 
Средња Sn, Zn, Fe, Si, Mn 
Мала Mo, Co, Pb 

 
Експлозивност праха зависи од величине честица и карактеристика произ-

водног процеса који може да резултује у различитим количинам финих честица.  
Подаци о експлозивности Al честичног и флокуларног праха приказани 

су у табели 3.  
Табела 3: Утицај облика и величине честица на експлозивност 

Опис 
MIT 

Температура 
запаљивости 

(oC) 

MEC 
Минимална 
конц. праха 

g/m3 

MIE 
Минимална 

енергија 
горења 

J 

Pmax 
Максимални 

притисак 
bar 

DP/dT 
Брзина 

пораста 
притиска 

bar/s 
Флокула 610 45 10 8,8 1380 
Прах 6 μm 420 50 13 6,4 1331 
Прах 17 μm 610 40 20 7 621 
Прах 29 μm 610 30 н. д 12,9 430 
Прах 100 μm н. д н. д н. д 5,4 135 

 
Из података се види да, у случају експлозије флокуларног праха, прити-

сaк се простире брзином од 1380 bar/s, а за најфиније прахове и флокуле Pmaks 
може достићи вредност до 12,9 bara. Из табеле се уочава да нижу температуру 
запаљивости имају најфинији прахови.  

На слици 5 приказана је експлозија нано-жице (CoFeB) настала прили-
ком електронске депозиције подлоге од наночестица.  

 
Сика 5.: Наноексполозија магнетне наножице (Co Fe B)  

у току нагризавања наночестичне подлоге 
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4. ЗАКЉУЧАК: 
1.  На основу досадашњих истраживања у медицини, епидемиологији и 

у области проучавања аеросолова, утврђено је да постоје индикације 
да ултрафине честице (мање од 100 nm) могу имати негативан ефекат 
на људско здравље.  

2. Најкритичнија по питању излагања наночестицама су плућа. Она 
због изразито велике специфичне површине (146 m2), имају велику 
могућност прихватања наночестица, односно да исталожене честице 
транспортују даље у крвоток.  

3. Проучавања на животињама су показала да ZnО честице због врло 
малог пречника пролазе кроз кожу животиња, а преко коже могу се 
транспортовати у остале органе, што је врло значајно због примене 
наведених наночестица у козметици.  

4. Већина органских материјала, многи метали и поједини неметални 
материјали (када нису у потпуности оксидирали, као SiО2 и TiО2) 
могу при једној довољно финој расподели њихових честица у вазду-
ху изазвати експлозију, уз услов да дођу у контакт са извором па-
љења.  

5. Експлозивност праха зависи од величине честица и карактеристика 
производног процеса који може да резултује у различитим количина-
ма финих честица.  

6. Наночестице могу, због њихове велике специфичне површине да уз-
рокују експлозивни облак и на тај начин постају сопствени извор 
паљења.  
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РЕЗИМЕ 
У раду је приказана специфичност заштите од пожара верских објеката. Описа-

ни су већи пожари, који су се догодили на сакралним објектима у свету и на нашим про-
сторима у прошлости и последице које су пожарима изазване 

Kључне речи: верски објекти, пожар, штета 
 
 

FIRE PROTECTION OF SACRAL STRUCTURES 

ABSTRACT 
The paper presents specific characteristics of fire protection regarding sacral struc-

tures. Major fires are describes that took place in sacral buildings in the world and in this 
region in the past together with consequences they caused.  

Key words: sacral structures, fire, damage 

1. УВОД 
Девет десетина историје архитектуре чине верски споменици. Многи од 

њих су уједно и суштински елементи цивилизације и културе народа коме припада-
ју. Познавање и чување ових објеката подстиче међусобно разумевање међу наро-
дима.  

Сакрални објекат је грађевина у којој се окупљају верници ради вршења 
богослужбених радњи. Ова окупљања се дешавају у различито време (дневно, не-
дељно...) и углавном су привременог карактера, када се говори о самом сакралном 
објекту. За разлику од самог објекта у одређеним религиозним, грађевинским 
целинама, сакрални објекат представља само један од елемената у грађевинском 
комплексу. У оваквој врсти објеката присуство верског особља и верника је стал-
но. У ову групу објеката спадају првенствено манастирски комплекси. Осим самог 
сакралног објекта, главне манастирске цркве (католикона), његов део чине и друге 
грађевине које су неопходне за живот како самог монаштва тако и посетилаца. У 
самом манастирском комплексу налазе се помоћни објекти: конаци - просторије за 
одмор, различите врсте радионица за обављање одређених активности, које су 
често место настанка пожара, радне просторије, ризница, учионице, манастирска 
трпезарија, а негде у свом склопу поседују музеј и/или библиотеку. [13] 

Заштита од пожара сакралних објеката, као део укупне заштите на тери-
торији републике, је изазов за све субјекте друштвене заједнице и значајно пи-
тање, на које је неопходно одговорити на адекватан начин.  
                                                

1 Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
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2. КЛАСИФИКАЦИЈА САКРАЛНИХ ОБЈЕКАТА  
Основна подела сакралних објеката на овим просторима је заправо по-

дела на основу тога чија су својина, тј. које цркве или верске заједнице су влас-
ништво. У Србији делују цркве које имају вишевековни историјски континуитет 
и које су дале значајан допринос развоју европске хришћанске културе. То су: 

 Српска Православна Црква; 
 Римокатоличка Црква; 
 Румунска православна црква; 
 Словачка Евангеличка Црква а. в. у Војводини; 
 Евангеличка Хришћанска Црква а. в.  
 Гркокатоличка Црква у Војводини и 
 Хришћанска Реформаторска Црква.  
Делују још и Исламска верска заједница, Јеврејске општине итд.  
Ипак, и у склопу појединачне цркве или верске заједнице која их посе-

дује, разликују се одређени објекти. Неки од ових објеката су уједно и спомени-
ци културе, самим тим заштићени од стране одговарајућих државних органа, док 
поједини то нису. Значајнији сакрални објекти су: 

ЦРКВА - зграда у којој се окупљају верници на службу божију; 
КАТЕДРАЛА - саобразно лингвистичком концепту преузетом из грчког 

језика “ќатоликос”, (што значи саборност), саборни престолни храм, а код римо-
католика то је престолна црква у бискупији, првостолница, јер је у њој бискупо-
ва столица с које бискуп наступа као учитељ вере; 

КАПЕЛА - место за молитву, понекад само једно од многих места у ве-
ликом црквеном здању, обично посвећена неком одређеном свецу; 

ХРАМ - верска грађевина која је, саобразно припадности одређеној рели-
гији, посвећена поштовању бога или божанства; 

МАНАСТИР (ОПАТИЈА-САМОСТАН) - скупина зграда које настањује 
заједница хришћанског братства или сестринства, односно редовника/редовница 
под управом настојника/настојнице самостана. Међу зградама су манастирска (са-
мостанска) црква, библиотека, писарница, спаваонице и радионице; 

ЏАМИЈА - муслимански сакрални објекат, чији је централни простор на-
мењен за молитву и верску службу, обично с једним или више минарета, и често 
украшена текстовима из Курана; 

СИНАГОГА - место у ком се окупља јеврејска заједница и служи за обав-
љање богослужења, што је основна потреба верника и следбеника јудејске тра-
диције.  

Сакрални објекти се штите у складу са својим историјским и уметнич-
ким значајем, а њихова угроженост је данас више него евидентна. Они су угро-
жени разним опасностима, од намерног уништења у ратовима и локалним суко-
бима, паљења ради верске нетрпељивости, извођењем јавних и приватних радо-
ва на неадекватан начин и многим другим разлозима насталим усред развоја ин-
дустрије и урбанизације средине у којој се налазе.  

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ СИСТЕМА  
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

Влада сваке државе је дужна да обезбеди заштиту сакралних објеката. 
Она треба да обезбеди савремену заштиту од пожара, првенствено уз помоћ од-
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говарајућег планирања и примене мера, које су ближе одређене документима 
Националне стратегије. Успешност ове заштите омогућује се поштовањем и 
љубављу, коју сам народ осећа према овим споменицима уз примену и појачава-
ње одговарајућих мера заштите, уколико се утврди њихов дефицит. Обезбеђива-
ње ефикасне заштите, очувања и популаризације културног наслеђа уз кориш-
ћење свих научних, техничких, и других могућности, треба да представља једну 
од основа регионалног развоја и националног планирања на свим нивоима.  

Сакралним објектима у току дугих година оружаних сукоба на просторима 
бивше Југославије нанета су велика оштећења. Штета нанета културним доб-
рима, ма ком народу она припадала, представљају штету културном наслеђу 
целог човечанства, будући да сваки народ даје свој допринос светској култури.  

Проблем очувања сакралних објеката је у нашој земљи непотпуно сагледа-
ван, чак и у задње две деценије, када је њихова девастација постала више него 
евидентна. Институције и појединци у нашој земљи нису се у довољној мери ба-
вили овом проблематиком, док су се мере заштите и спашавања, које се односе на 
становништво и остале врсте објеката, далеко више обрађивале и анализирале.  

У ратним дешавањима на простору бивше СФРЈ није учињено довољно 
да се заустави вандализам уперен против наведених добара, њиховог уништа-
вања и оштећења паљењем, крађе, пљачке као и неправедно присвајање култур-
них добара. Знајући строге критеријуме Комитета UNESCО-а1 за упис у регис-
тар светске културне баштине, морамо се сами са више напора потрудити да 
очувамо наша културна добара, пре свега она, који су и сакрални објекти.  

Неопходно је напоменути специфичност односа Државе и Српске право-
славне цркве (СПЦ), као и осталих цркава и верских заједница у нашој земљи. За 
време владавине комунизма, религија је као и у другим комунистичким земљама, 
насилно потиснута, и сматрана реметилачким чиниоцем, називана “опијумом за 
народ”, “заблудом” итд. Друштвене промене у нашој земљи, током деведесетих 
година допринеле су успостављању покиданог континуитета и враћања вери. Ме-
ђутим, у вези решавања питања заштите од пожара, ставови нису увек једин-
ствени. [5] 

4. ПОЖАРИ У САКРАЛНИМ ОБЈЕКТИМА КРОЗ ИСТОРИЈУ 
Сакрални објекти су у својој дугогодишњој историји људске цивилиза-

ције страдали од пожара различитих узрока. Многи од ових објеката су након 
пожара доживљавали опоравак и ницали из пепела попут феникса уз огроман 
труд друштвене заједнице, док је било и оних који су у ватреној стихији непо-
вратно нестали, оставивши само неизбрисив траг у сећању човечанства.  

Пожари су уништавали сакралне објекте најстаријих цивилизација. Мно-
ги су чувени градови и споменици старог света нестали заувек у пламену. Њихо-
ви узроци су били различити. Уништавани су намерним паљевинама, али и из 
нехата. Неки од пожара су настајали као пратећи узрок страшних елементарних 
непогода, углавном земљотреса. [2] 

Грађевина са најбоље очуваном и најимпресивнијом унутрашњошћу од 
свих објеката старог Рима, позната до данашњих дана јесте чувени Пантеон. 
                                                

1 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Оrganization 
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Овај храм посвећен свим римским боговима подигнут 27. г. пре нове ере претр-
пео је оштећење у пожару с почетка II века наше ере. Данашњи изглед овог хра-
ма је комплетно осмислио Хадријан (118-128). [3] 

   
Слика. 1.: Пантеон (лево) и Црква Светог Марка у Венецији (десно) 

У Венецији је 1106. г. страдала у пожару, који је захватио 23 градске 
четврти, црква Светог Марка. Ватра је беснела 1149. г. и 1168. г. Црква је стра-
дала у пожару и 1230. г, а 1373. г. је нестао манастир Девица са својим готским 
трезором. Ови пожари су иницирали Сенат да донесе одлуку о оснивању прве 
противпожарне службе у Венецији.  

Велики пожари су харали у средњем веку. Готово да није било верског 
објекта на територији данашње Европе који није делимично, неки чак и потпуно 
страдао у пожару. Бенедиктански манастир Panonhalma у Мађарској, задесио је 
велики пожар на почетку XII века. Већ 1137. г. поново изграђена. Базилика која 
представља синтезу романике и готике налази се под заштитом UNESCО-а. Швај-
царски самостан Ajnzidelen, уједно катедрала, музеј, споменик и школа страдао је 
неколико пута у пожарима. Први самостан је уништен у пожару 1029. г. Тада је 
страдала и статуа Мадоне која је у пламену поцрнела, па је од тада зову Црна 
Мадона. У знак сећања на време страшног пожара ноћу се данас на прозорима 
види симулација пожара.  

У великом пожару у Лондону 1666. г. који је трајао од 02. -05. септембра 
изгорела је и катедрала Светог Павла (пртходно1087. г.) чијих се 25. 000 m2 
крова од олова топило као снег на сунцу. Осим ње пожар је уништио и 86 
парохијских цркава. Обновљена је 51 парохијска црква и катедрала Светог 
Павла као пета катедрала на истом месту. Данас је 24 од ових парохијских 
цркава још увек у употреби, а 27 су неповратно нестале иако се од њих 6 још 
увек виде остаци торњева. [6], [7].  

     
Слика. 2. Пожар у Лондону 1666. (лево), Манастир Мелк у Бечу спаљен 1683. и 

катедрала St. John-a након великог пожара 1892 у граду St John (десно) 
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Године 1755. снажан земљотрес је погодио Лисабон. Као неизоставан пра-
тиоц земљотреса појавили су се велики таласи и пожари. Страдало је 40. 000 
људи, а уништени су многи објекти сакралног и профаног карактера. Значајан је 
начин како је тада обновљена уништена црква Светог Антонија, за коју су деца 
сакупљала донације грађана од врата до врата. [3] 

Анализирајући историју страдања сакралних објеката у пожарима, углав-
ном се долази до закључка да је људски нехат и непажња један од главних узро-
ка. Добар пример је црква Ла Кампанија у Чилеу, чија је унутрашњост из XVII 
века била украшена драперијама од муслина, картона и хартије, а 20. 000 свети-
љки које су висиле у венцима било је напуњено камфином, врстом дестилованог 
уља које се добија из терпентина, што је био и довољан разлог катастрофалног 
пожара, који је цркву задесио 1863.  

    
Слика 3. Језуитска црква Ла Кампанија изгорела 1863. у Сантјагу (лево), 

Римокатоличка црква уНовом Сад угорела 1904, и пожар Саборне цркве у Нишу 2001.  
Ватрогасна хроника из 1904. г. бележи велики пожар на кровној конструк-

цији Римокатоличке цркве у центру Новог Сада. Сазидана 1895. г., била је тада 
највиша зграда у Новом Саду. Јак пламен захватио је целу кровну конструкцију. 
Кров се није могао спасити, а сва пажња присутних ватрогасаца била је усмерена 
на спашавање торња и локализовање пожара како не би захватио околне зграде. 
После 6 сати непрекидне борбе са ватром здружених ватрогасаца Новог Сада, Пе-
троварадина и Футога, као и војног гарнизона, пожар је угашен. [4] Пожар у 
Саборној цркви у Нишу 2001. г. уништио је читаву цркву. Сматра се да је узрок и 
овог пожара људски фактор.  

 

Слика 4. Манастир Рудничко Никоље изгорео 1803 и Црква у манастиру Ковиљ, која је 
горела шест пута, а највећи пожар доживела 1707.  

Манастир Рудничко Никоље, подигнут 1425. г, страшна судбина заде-
сила је 1803. г. када га је опљачкао и запалио Сали-ага. Из “Летописа кратких 



Процена ризика - Копаоник 2009. 181

записа” манастирских монаха сазнаје се да су тада изгореле све манастирске 
зграде, а међу њима и школа са четрдесет ђака и двојицом учитеља.  

Бомбардовање у Другом светском рату је имало велике последице за са-
кралне објекте. Келнска катедрала, за коју је требало 7 векова да се сагради, ра-
зорена је у савезничком бомбардовању. За неколико часова, тешки бомбардери 
порушили су каменове који су пркосили вековима. Рестаурирана је у потпуности 
8 година касније.  

  
Слика. 5. Келн са катедралом - изгорела и порушена 1944. www. flickr. com 

У италијанском манастиру Monte Cassino, основаном 1071. г. приликом 
бомбардовања уништено је готово целокупно фрескосликарство.  

   
Слика 6. Манастир Monte Cassino маја 1944. године након бомбардовања (лево) и 

изглед данас(десно) www. curme. co. uk 

Сакрални објекти у Војводини су током историје више пута били униш-
тавани у различитим периодима свог постојања, и тако делимично или потпуно 
рушени, обнављани па потом поново рушени. Налазили су се на путу турских 
освајања и уништавани (манастир Месић више пута рушен и паљен, Раковац, 
Велика Ремета, Саборна црква у Сремским Карловцима, манастир Гргетег, 
Јазак, Крушедол и др.).  

У револуцији 1848/1849. г. у бомбардовању са петроварадинске тврђаве 
страдали су многи објекти у граду Новом Саду. Тада је уништена 12 јуна 1849. г. 
Алмашка црква, а оштећене Николајевска и Саборна црква. Готово сви фруш-
когорски манастири су страдали у Другом светском рату и реконструкција мно-
гих од њих је у току и данас.  
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Слика. 7. Манастир Гргетег, Манастир Јазак, и Алмашка црква у Новом Саду  

  
Слика 8. Манастир Шишатовац и пожар у манастиру Хиландар 2004.  

Карактеристичан је пример манастир Шишатовац кога су Немци ми-
нирали након пљачкања. Пожар који је захватио кровну конструкцију нанео је 
непроцењиву штету овом објекту. Храм Светог Саве у манастиру Кувеждин је 
такође бомбардован. Тада је од 48 иконе остало свега 24, страдала је мана-
стирска библиотека, 19 србуља, вредан стилски намештај, део ризнице, црквене 
ствари и матичне књиге.  

Закључак из свих претходно наведених примера може бити да се ватра 
до данас одржала као најбоље оружје у служби људске глупости и грамзивости. 
Као да су сви заборавили Прометеја, његов дар човечанству и светост ватре.  

5. ПОЖАР У ХИЛАНДАРУ 
Иако га и током осам векова постојања задесило неколико мањих, Хи-

ландар је до великог пожара марта 2004. знатније оштећен у још два: 1722. и 
1896. године, с тим што се други догодио у тренутку, када последице првог још 
нису биле отклоњене. Наиме, баш као и у последњем пожару 1722, најпре је из-
горела игуменарија, а затим и сви конаци: игуменарија ће бити обновљена 1779, 
док део конака с источне стране комплекса никада није поново дигнут.  

(Иначе, записано је да су ови пожари на неки начин и уједињавали та-
дашње Србе и друге балканске народе. С друге стране, пожари су имали и едука-
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тивну функцију. О томе можда најбоље говори покретање Хиландарског науч-
ног пројекта и оснивање тзв. Хиландарске собе на универзитету у Охају, све с 
циљем очувања писаних хиландарских докумената. Пројекат је 1969. смислио и 
реализовао професор катедре за славистику тог универзитета, иначе протојереј – 
ставрофор, др Матеја Матејић. О идеји и њеној реализацији, Матејић ће касније 
испричати: “Управници манастира Хиландар су били забринути за благо које 
чувају. Тамо су чести пожари, има и земљотреса, а у то време је и политичка си-
туација била забрињавајућа. Преседник грчке владе је био Пападопулос и, гово-
рило се, постојала је намера да се од Свете горе направи „туристичка атракција“. 
Судбина атонских манастира и културног блага које су вековима чували, била је 
забрињавајућа. Отуда су управници замолили оца Митрофана да ме у њихово 
име упита, да ли бих дошао да проценим, да ли бих могао организовати снимање 
рукописа, повеља, икона и других знаменитости које се тамо чувају“. Резултат 
ове иницијативе било је не само снимање свих рукописа у Хиландару, већ и дела 
рекописа из још три светогорска манастира. [10]) 

Поред фресака и икона из изгорелих цркава, током пожара у Хиландару, 
неповратно су изгубљене и савремене слике. Према речима Миливоја Ранђића, 
директора Задужбине светог манастира Хиландара, у конацима су изгореле две 
слике Паје Јовановића: „Крунисање цара Душана“ из 1821. (монументална ком-
позиција чија се вредност процењује на више од 100. 000 евра) и „Портрет краља 
Александра“. Срећа у несрећи је то што су се вредни сликарски експонати, који 
би иначе били смештени у изгорелом делу комплекса, у тренутку пожара 
налазили у југоисточном, сачуваном делу Хиландара – намера је била да се трај-
но изложе, али су због реновирања конака и библиотеке одатле измештени.  

Икона Пресвете Богородице која није страдала у пожару или, популарније, 
Несагоревша у пожару једна је од главних светиња Хиландара и убраја се у хилан-
дарска чуда. Током једног од великих пожара, иако се налазила у просторији која 
је потпуно изгорела, ова икона остала је у целости очувана – чим је извађена из 
пепела, Несагоревша је постављена у олтар главне цркве где се и данас чува.  

Званично, биланс штете своди се на то да су изгореле скоро све монаш-
ке ћелије, недавно рестауирана Гостопримница, Бели конак, четири параклиса 
(мале помоћне цркве унутар зидина), административни део манастира и књижа-
ра. Сада је несумњиво да је пожар у Хиландару једна од највећих девастација 
српског уметничо-историјског блага.  

  
Слика 9: Пожар у Хиландару, 5. марта 2004 пред зору и реконструкција [10] 
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Ватра је избила на димњаку у западном делу комплекса у којем се налази 
игуманова ћелија и који се због тога обично назива игуменарија. Ватрогасци нису 
могли да интервенишу благовремено, јер улазна капија није имала потребне га-
барите за ватрогасне камионе!? После улазне капије, ватра је захватила Беле ко-
наке, смештене на североисточној страни комплекса – иначе грађевину из 1598. 
године која је у тренутку пожара била под посебним третманом ревитализације. 
Јужно од ових конака, уништена је и црква (параклис) Четрдесет севастијских му-
ченика која је подигнута почетком XVII, дограђена почетком XX века. Пожар је 
коначно заустављен код параклиса Св. Арханђела, односно код пирга светог Саве.  

Упркос свему, било је и много среће. Наиме, да је ватра кренула у прав-
цу југа, уместо у правцу севера, страдали би многи значајнији делови манастира: 
бројни параклиси, који се ту нижу буквално један за другим, ризнице, трпезари-
ја, болница... Осим живописа у параклисима, у овом делу манастира чувају се 
највећа драгоцености Хиландара – између осталог олтарска завеса коју је ткала 
монахиња Јефимија 1399. златним и сребрним нитима, као и једина српска мо-
заичка икона (с ликом Богородице Одигитрије – Путеводитељице) пред којом је, 
каже легенда, умро Стефан Немања.  

6. МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИ ОКВИР И СТАНДАРДИ  
ЗАШТИТЕ САКРАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

Уочавајући потребу да архитектонска дела (сакрални објекти као њихов 
важан део) треба да буду сачувана, по сваку цену, човечанство се уједињује преко 
међународних организација у напорима заштите и спашавања таквих добара. Кроз 
те организације се утврђују, критеријуми за одабир таквих културних добара и 
изграђују заједнички ставови заштите, а која се прокламују, кроз повеље о зашти-
ти културних добара. У нашем друштву развија се свест о потреби да се и наше 
сакралне грађевине заштите ради њиховог значаја, не само на националном нивоу, 
већ као део светске културне баштине. Најефикасније је то учинити уписом ку-
лтурних добара на Листу светске културне и природне баштине у опасности.  

Општи акт који у целини, односно делимично уређује односе између су-
бјеката међународног система заштите културних добара у погледу заштите од-
ређених културних добара је одговарајућа међународна конвенција, пакт, или 
други општи акт, који спада у међународне уговоре, међународна препорука, де-
кларација, повеља, резолуција.  

Неки важнији међународни акти су: 
- Препоруке генералне скупштине UNESCO-а које се односе на зашти-

ту сакралних објеката (Значајну групу докумената чине препоруке 
које је усвојила Генерална скупштина UNESCO-а у времену од 1956. до 
1980. г. као и следеће препоруке: Препорука о заштити, на национал-
ном нивоу, културног и природног наслеђа усвојена на UNESCO XVII 
заседању у Паризу 1972. г и Препорука о заштити историјских и 
традиционалних целина и о њиховој улози у савременом животу; 

- Завршно саопштење са Конференције Партнерства за мир ОЕБС1-a 
о заштити културног наслеђа за време рата и у ванредним околностима, 
одржаној у Кракову, у периоду од 18. -21. јун 1996. г.; 

                                                
1 ОЕБС – Организација за европску безбедност и сарадњу 
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- Смернице о управљању Светском културном баштином ICCROM 
донете 1993. г. ревидиране 1998. г.; 

- Перспектива европског просторног развоја ESDP1. Коначна верзија 
усвојена је од стране неформалног Европског савета министара ЕУ 
задужених за просторно планирање у Потсдаму 10. -11. маја 1999.; 

- Извори Савета Европе (Потреба европске сарадње на плану заштите 
културног наслеђа од шездесетих година XX века доприноси појави 
више посебних конвенција, препоруке и смернице које се баве 
техничким, научним, правним и административним питањима.: 

- Конвенција о заштити европског архитектонског блага је усвоје-
на у Гранади, октобра 1985. г. као израз потребе за чувањем незамен-
љивог богатства и разноврсности европске културне баштине која је 
непроцењиво сведочанство о нашој прошлости, као и заједничко бо-
гатство свих Европљана; 

- Препорука о заштити архитектонског наслеђа од природних ка-
тастрофа усвојена од стране Министарског Комитета Савета Евро-
пе, која предвиђа мере за заштиту и ублажавање последица од свих 
врста природних катастрофа; 

- Препорука о мерама промовисања интегралне заштите историј-
ских целина које се састоје од непокретних и покретних добара.  

- Смернице за развој законодавства и управних система у области 
културног наслеђа и Смернице за израду инвентара и докумен-
тације у области културног наслеђа (У склопу Програма техничке 
сарадње и саветовања Савет Европе је 2000. г.); 

- Национални комитет ICOMOS-a (Internacional Council on Monu-
ments and Sites), Међународни савет за споменике и споменичке це-
лине, служи као форум за дискусију и размену информација на нацио-
налном и међународном плану, по питању принципа техничке, закон-
ске и административне праксе, које утичу на конзервацију, рестаура-
цију, обнову и унапређење споменика и споменичких целина.  

Заштита од пожара историјских (па и сакралних) објеката је у свету пре-
дмет интересовања многобројних институција и организација. Говорећи о међу-
народним препорукама и стандардима, који се тичу директно заштите од пожара 
сакралних објеката, потребно је нагласити Кодове NFPA, који су најсадржајнији 
у области заштите и користе се у САД-у али и у многим другим државама. 1997. 
г. је усвојен Код 909 Стандард за заштиту Културних извора, укључујући 
музеје, библиотеке, места богослужења и историјске зграде. Ипак, у примени 
многе од препорука нису омогућавале да стандардни захтеви обезбеде практич-
на решења за побољшање евидентираних недостатака заштите од пожара у овим 
јединственим структурама.  

Успех је постигнут Кодом 914/2001 који је детаљно разрадио начин 
заштите од пожара уникатних објеката. У себи је обухватио све потребно да се 
на оптималан начин ови уникатни објекти заштите од пожара. Код NFPA 914 за 
заштиту од пожара историјских структура, представља најзначајнији савремени 

                                                
1 ESDP - European Security and Defence Policy 
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документ у заштити од пожара који се примењује у заштити сакралних објеката. 
Овај код даје практичне препоруке које се односе на: 

 Евалуацију историјског значаја објеката; 
 Развој најбољег плана акције и  
 Примену плана у објекту.  
У Европи се ради прорачуна потребне отпорности елемената конструкције 

објекта према пожару користе Европске грађевинске норме (Еврокодови). Нове 
усклађене Европске норме (Structural Eurocodes) дају посебан значај правилима 
за прорачун конструкција на дејство пожара. Као основни циљ истакнуто је да 
њиховим уважавањем треба постићи ''ограничавање ризика од пожара у односу 
на појединце и друштво, околну имовину и, када се то захтева, имовину ди-
ректно изложену пожару. '' (Нажалост у општим циљевима, дефинисаним овим 
еврокодовима, изостале су одредбе о заштити животне средине, што се може сма-
трати њиховим недостатком). Увођењем принципа и правила о правилном про-
јектовању oбјеката, које су дате овим преднормама, значајно би се смањиле ма-
теријалне штете у пожару, али и опасности по животну средину и људе.  

Прихватањем наведених еврокодова и доношењем Националног доку-
мента за примену, у нашој земљи се стварају потребни, али не и довољни усло-
ви за развој планске заштите од пожара. Анализе утицаја пожара на конструкци-
ју, али и на животну средину, морају да буду саставни део пројекта уз адекватну 
анализу, слично као код осталих прорачуна сигурности. На тај начин се постиже 
пројектовање објеката довољно отпорних на пожар, који омогућују сигуран бо-
равак људи у њима, а у случају пожара ограничене и контролисане ефекте на 
животну средину [8].  

7. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО  
У ЗАШТИТИ САКРАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

Заштита сакралних објеката је предмет многих прописа. Начело супсиди-
јарности је једно од основних начела заштите од пожара и оно се односи на то, 
да се сви општи прописи примењују на заштиту културних добара, ако За-
коном о заштити културних добара није за неко питање другачије одређено. 
По овом закону примењује се и начело да је правни положај свих врста кул-
турних добара и њихових власника, односно корисника апсолутно једнак.  

Заштита културних добара обезбеђује се и на основу прописа о планира-
њу и уређењу простора, изградњи објеката и заштити животне средине.  

Законом о планирању и изградњи којим се уређују: услови и начин пла-
нирања и уређења простора, уређивања и коришћења грађевинског земљишта и 
изградње објеката. Он у себи садржи начела за уређење простора међу којима су 
и начела: заштите и ревитализације животне средине и заштите природних, кул-
турних и историјских вредности. Да би се циљеви остварили, неопходна је сара-
дња између републике, јединица локалне самоуправе и територијалне аутоно-
мије, јавних предузећа и установа, невладиних организација и других учесника у 
просторном развоју.  

Закон о планирању и изградњи по први пут у циљевима и правилима 
уређења експлицитно налаже обезбеђивање очувања и унапређења градитељс-
ког наслеђа, традиције градитељства, створених вредности насеља, обнову и ре-
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конструкцију историјских и амбијенталних целина, као и попис објеката за које 
се предходно (пре обнове, или реконструкције) морају утврдити конзерваторски 
услови. Овај закон истиче значај и вредност градитељске баштине, а њено 
проучавање, очување и заштиту спроводи кроз планска документа.  

У Закону о локалној самоуправи (2002.) дефинисано је да у надлежност 
општине спада и “да преко својих органа, у складу са Уставом и законом, орга-
низује заштиту од елементарних и других већих непогода и ствара услове за њи-
хово отклањање, односно ублажавање њихових последица”. До сада општине 
нису предузеле активности на реализацији ових послова.  

Закон о заштити од елементарних и других већих непогода одређује 
превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или убла-
жава њихово дејство: 

 мере којима се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити; 
 мере учешћа у заштити када наступе елементарне непогоде којима се 

обезбеђује учешће снага и средстава у заштити од ових непогода и 
 мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих деј-

ством елементарних непогода.  
Заштиту од пожара као саставни део друштвене заштите, организују и 

спроводе надлежни државни органи, месне заједнице, предузећа, као и сви гра-
ђани. У циљу заштите предузимају се мере заштите тј. спречавање избијања и 
ширења пожара, откривање и гашење пожара, спашавање живота људи и имови-
не угрожених пожаром, као и пружање помоћи у отклањању последица про-
узрокованих пожаром.  

Закон о министарствима непотпуно дефинише задатке Министарства 
унутрашњих послова који се односе на заштиту од пожара. Важећи Закон о за-
штити од пожара донет је пре 19 година и није усклађиван са променама које 
су се у том периоду дешавале, осим висине казни за прекршаје. На основу овог 
закона донет је низ подзаконских аката којима се ближе регулишу поједине за-
конске обавезе.  

У нашој земљи су у примени и Правилници о техничким нормативи-
ма (ПТН) и Стандарди, док су то у другим земљама углавном стандарди. У за-
штити од пожара примењују се углавном домаћи стандарди са ознаком године, 
али постоји и одређен број стандарда, који су настали као превод ISO или IEC 
стандарда. Осим њих користе се и амерички NFPA стандарди, немачки DIN и 
руски ГОСТ. Потребно је ради заштите од пожара усвојити ISO/IEC стан-
дарде и све оне који доприносе безбеднијем пројектовању објеката и инста-
лација.  

Такође, у нашој земљи су у употреби и Техничке препоруке, од којих ће-
мо истаћи ЈУС ТП 21/2003 - Техничке препоруке за грађевинске техничке ме-
ре заштите од пожара стамбених, пословних и јавних зграда, које дају пожа-
рне класификације објеката и препоруке о свим важнијим захтевима за грађе-
винску заштиту од пожара, потребан степен отпорности конструкције према 
пожару и обликовање евакуационих путева са урађеним примерима. [8] 

Закони и Уредбе су у ЕУ замењени углавном Директивама као правно 
техничким документима. Ове Директиве треба да прати и Република Србија, 
како би се заштита од пожара спроводила на ефикасан начин.  
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8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ 
Реализација заштите од пожара сакралних објеката у циљу очувања овог 

непроцењивог богатства, доприноси укупном развоју друштвене заједнице, по-
штовању људског достојанства и толеранцији међу становништвом. Опстанак 
сакралних објеката није ствар тренутка, дневно-политичких догађања, нити ис-
кључиво генерације које долазе, већ саставни део европске и светске баштине. 
Државе које поседују већи број сакралних објеката су за њихово очување одго-
ворне не само својим грађанима већ целој међународној заједници.  

Израдом Стратегије заштите од пожара сакралних објеката власт 
би, уз учешће Црквених одбора читаве Епископије, постала промотер савреме-
ног приступа овој теми и показала искрену заинтересованост да сачува сакралне 
објекте сваког од народа и етничких група, које у њој живе.  

Предлаже се модел заштите од пожара у две основне фазе: 
 Прве, у којој ће се сагледати квантитативно и квалитативно проблем 

ЗОП сакралних објеката и израдити адекватан концепт заштите од 
стране одговорних органа државне управе и  

 Друге, која обухвата само пројектовање и имплементацију система 
заштите од пожара и представља посао стручњака из различитих об-
ласти.  

Установе заштите, урбанизма и грађевине и инспекцијске службе треба 
да буду гаранти да сви пројектни елаборати и документација о радовима изведе-
ним на сакралним објектима буду комплетни и редовно ажурирани и са обавез-
ним посебним прилозима о заштити од пожара.  
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА 
 

Јасмина Мудрић1 

РЕЗИМE 

Сведоци смо бројних хемијских удеса у индустрији и транспорту, који су веома 
карактеристични, те им је потребно посветити посебну пажњу. Важност проблематике је 
неоспорна и лежи у чињеници да су у Србији многа индустријска постројења и технолош-
ки процеси застарели или се пак одржавају и ремонтују на неадекватан начин, па је самим 
тим повећана опасност од настанка удеса. Имплементацијом неких делова европских ме-
тодологија за процену ризика од хемијског удеса и делом ЕПА медотологије у наш Про-
грам за процену ризика од хемијског удеса би значајно унапредила и побољшала сам 
процес израде студије о процени ризика, анализе последица, креирања хитног одговора на 
удеса, а самим тим и индустријска безбедност. Такође је могуће унапредити и компјутерс-
ко моделовање помоћу софтверских пакета које је развила ЕПА, у циљу добијања прециз-
нијих података и резултата значајних за предвиђање могућих утицаја хемијских удеса на 
људе и животну средину. Важно је да процес управљања ризиком буде схваћен као кон-
тинуалан процес који захтева стално унапређивање.  

Кључне речи: Управљање ризиком, процена ризика хемијског удеса, хемијски 
(индустријски) удеси 

 
 

RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT 

Development of modern technologies brings about many new industrial safety issues, 
but new production technologies are sometimes accompanied by new, hardly foreseeable hazards, 
however providing at the same time new cost-effective ant time efficient solutions to the 
occupational accident prevention program. Even if accidents cannot be completely eliminated, 
the current situation could notably be improved by developing synergies centered on risk control. 
Implementation of some parts of european methods and EPA methodology in our Risk Mana-
gement Programs will improve and upgrade risk assessments, offsite consequence analysis, 
emergency response program and industrial safety. Also we can improve and computer modeling 
with programs that EPA developed in aim of better results in predictions of possible accident 
impacts on people and environment. With all of that we can significantly improve every step of 
risk management. Its important to understand that sisk management is ongoing process that 
requires continuing improvement.  

Key words: Risk assessment, risk management, chemical accidents 

1. УВОД 
Дефиниција удеса или акцидента (lat. accidere = догодити се, десити се): 

неконтролисани догађај настао приликом процеса производње, транспорта или 
                                                

1 Факултет техничких наука, Нови Сад 
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складиштења, у којем је дошло до ослобађања одређених хемијски опасних ма-
терија у ваздух, воду или земљиште, и то на различитом територијалном нивоу, 
што за последицу може имати угрожавање живота и здравља људи, материјал-
них добара и последице по животну средину.  

Хемијски удеси су најчешћи облик технолошких акцидената и присутни 
су присутни више од два века, од почетка развоја хемијске индустрије. Хемијска 
индустрија продукује и користи различите, веома често и опасне хемијске суп-
станце, чија је контрола веома деликатна и подразумева известан степен загађе-
ња, а може довести и до хемијског удеса.  

Основне карактеристике хемијских удеса: Специфични су с обзиром на 
могућност настанка, превенцију, обим могућих последица и начин санације; Ре-
лативно су непредвидиви у односу на време и врсту удеса, као и локацију када 
се ради о транспорту; захтева се тренутно реаговање према раније утврђеним ор-
ганизационим мерама и плановима у случају удеса; по месту настанка могу бити 
везани за фиксне инсталације или за транспорт; Често се не располаже по-
требним или довољним информацијама и опремом за брзо реаговање на процени 
врсте и степена опасности што повећава просторну угроженост, обим последица 
по људе и животну средину, као и димензије штете; Учешће на отклањању по-
следица и санација штете је веома тешко и захтева дуготрајан процес; Спреча-
вање настанка удеса захтева комплексне мере превенције, разрађен информаци-
они систем и адекватне мере смањења негативних последица.  

Непостоје свеобухватни подаци о активностима адекватног управљања 
хемикалијама, а почетни регистар опасних супстанци је припремљен тек 2000. 
године. Законски оквир којим се регулишу хемикалије је ужи него у ЕУ и фоку-
сиран је углавном на отрове, а такође нису потписане и Ротердамски и Сток-
холмска конвенција, па тако није уведен поступак давања сагласности на основу 
претходног обавештавањао утицају одређене хемикалије на здравље људи и жи-
вотну средину (PIC поступак) и није направљен ни катастар дуготрајних орган-
ских супстанци (POPs).  

Хемијски удеси представљају изворе загађења животне средине и ризик 
по здравље људи, а у Србији се у просеку бележи до 10 таквих удеса годишње. 
Хемијска и петрохемијска постројења стварају највеће ризике од удеса, али 
много других удеса је забележено приликом транспорта опасних супстанци. 
Такође је присутно и изливање нафте и хемикалија из пловила у водотокове, али 
се они не пријављују редовно.  

Успостављање система за управљање хемикалијама ће захтевати инве-
стиције од око 9 милиона евра годишње, пола из јавног сектора а пола из при-
ватног. Оперативни трошкови овог система ће од 2010. године бити негде око 5 
милиона, од тога ће 1 милион сносити јавни сектор, а остатак приватни послов-
ни сектор. Претпоставља се да ће се после 2010. године око 2 милиона евра го-
дишње улагати у рашчишћавање зона индустријског загађења. На основу 
економских анализа долази се до закључка да је боље улагати у инвестиционе 
трошкове, поготово када се ради о постројењима која тек треба да почну са ра-
дом, него касније имати веће оперативне трошкове, како би се санирале после-
дице хемијских удеса.  

Неколико већих хемијских акцидената у свету (Бопал, Севезо, Мексико 
Сити и др) најбољи су доказ да технолошки процеси нису у потпуности сигурни 
и да се проблему хемијских удеса мора посветити значајна пажња. Према 
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подацима ОЕЦД-а процењује се да се у свету сваки дан догоди од 30 до 35 
хемијских акцидената мањег или већег обима. На основу овога може се, слобод-
но, рећи да се хемијски удеси по размерама и штетним последицама могу сврс-
тати међу веома опасне појаве које прете савременом свету. Важност проблема-
тике је неоспорна и лежи у чињеници да су у Србији многа индуcтријска постро-
јења и технолошки процеси застарели, или се пак одржавају и ремонтују на не-
адекватан начин, па је самим тим повећана опасност од настанка удеса.  

Србија се састоји од мноштва изразито "зелених" и изразито "црних" 
тачака. Све "црне" тачке, било да је реч о загађењима ваздуха (Бор, Панчево), во-
да (Краљево, Врбас, Панчево) или земљишта (Крагујевац, Обреновац, Панчево) 
везане су за последице економске активности у индустрији, енергетици и рудар-
ству. Хемијски, односно, индустријски удеси се ретко адекватно документују и 
нису увек доступни јавности, тако да је тешко доћи до статистичких података о 
тим удесима. Посебан проблем представља чињеница да се не може предвидети 
када ће настати и где ће се догодити удес. Због тога су индустријски нејразвије-
није земље, уз помоћ међународних организација, донеле бројне програме, пра-
вилнике, предлоге, препоруке и конвенције који се односе на превенцију, при-
правност, одговор на удес и мере заштите и санације.  

2. МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА 

Наш Програм управљања ризиком од хемијског удеса се заснива на Зако-
ну о заштити животне средине и Закону о процени утицаја (2004), као и на Пра-
вилнику о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађива-
ња животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица из 
1994. године. Неопходно је овај Програм као и саму методологију за процену 
ризика унапредити и усагласити са европским и светским стандардима. Такође 
је потребно имплементирати неке делове цењених европских методологија за 
процену ризика од хемијског удеса и управљање ризиком ("Hazard and Operabi-
lity Study" (HAZOP), "Quantitative Risk Assessment") и делом ЕПА методологије, 
наравно неопходно је прилагодити их нашим условима, а све у циљу значајног 
унапређења и побољшања нашег Програма.  

ЕПА (Environmental Protection Agency) је у сарадњи са америчком вла-
дом направила сет правилника и програма за процену ризика од хемијских уде-
са. Ови програми су направљени у складу са државним законским кодовима (ме-
рама), под називом Part 68 (40 CFR PART 68), и специфични су због тога јер су 
направљени за више врста индустријских грана засебно (нпр. посебно за произ-
вођаче хемикалија, дистрибутере, војну индустрију и сл.).  

Прво што је неопходно да се уради у Србији је да се направи јединствени 
катастар, тј. регистар на којем ће се наћи листа свих хемијских супстанци које се 
користе у индустрији, а које су потенцијални изазивачи хемијских удеса. ЕПА је 
направила листу супстанци одређеном Правилником Part 68, и садржи 77 хеми-
калија које се ту налазе због своје акутне токсичности и које могу имати озбиљ-
не последице по здравље и смртност за краткотрајно излагање. На листи се тако-
ђе налазе и 63 запаљива гаса и високоиспарљивих и запаљивих течности. Тако-
ђе, листа укључује и запаљиве мешавине које у себи садрже неку од запаљивих 
супстанци са листе.  
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Затим је неопходно у наш Програм управљања ризиком уврстити и пе-
тогодишњи преглед хемијских удеса, који подразумева испитивање ефеката уде-
са, тј. да ли је дошло до испуштања једне или више хемијских супстанци (које су 
дефинисане у листи супстанци) из процеса у последњих пет година. Овај пре-
глед мора бити урађен за сваки процес појединачно, а сви хемијски удеси морају 
бити наведени у Плану управљања ризиком.  

Следеће информације морају бити укључене у сваки петогодишњи изве-
штај и удесим, а неведени параметри у сагласности са Програмом управљања 
ризиком: 

 Датум: показује временски оквир, тј. датум када се удес догодио; 
 Време: показује тачно време дешавања удеса; 
 Време трајања испуштања: указује на приближну дужину трајања 

испуштања у минутама; 
 Хемикалије: указује на супстанце које су коришћене у процесима и 

које су испуштене; 
 Количина испиштања: процењује се количина сваке испуштене суп-

станце у килограмима; 
 Врста испуштања: показује која врста испуштања се догодила (нпр. 

испуштање гаса, просипање/цурење течности-испаравање, пожар, 
експлозија); 

 Извор испуштања: објекти за складиштење, цевоводи, процесни по-
гони, преносна црева, пумпе, вентили и сл; 

 Временски услови у време удеса (ако су познати): ова информација је 
потребна за процену и моделирање ефеката удеса (нпр. брзина ветра, 
температура, класа стабилности, појава преципитације); 

 Ефекти на лицу места: смртност, повреде, оштећења имовине; 
 Познати offsite ефекти: то су ефекти који су познати или би се могли 

очекивати као резултат удеса;  
 Иницијални догађај: указује шта је могући узрок настанка удеса, а 

може бити: заказивање у раду опреме, људска грешка, временски ус-
лови; 

 Додатни фактори: то су фактори који доприносе вероватноћи деша-
вања удеса (нпр. повећање притиска, неодговарајући услови и др.); 

 Обавештавање јавности: треба обавестити све потенцијалне јавне 
рецепторе (нпр. полицију, ватрогасце, хитну помоћ и др.).  

Следеће што је неопходно уврстити у наш Програм управљања ризиком 
јесте анализа последица ван граница постројења, која се састоји из два дела: 1. 
најнеповољнији сценарио испуштања и 2. алтернативни сценарио испуштања.  

Најнеповољнији сценарио испуштања је према ЕПА дефинисан као 
испуштање великог интензитета регулисаних супстанци из неког суда или пого-
на, која се шири од тачке испуштања до специфициране крајње тачке, изван које 
не постоји вероватноћа од настанка озбиљних повреда. Потребно је иденти-
фиковати могуће домете и ефекте хипотетичко најнеповељнијег сценарија удеса. 
У нашој Методологији за процену опасности од хемијског удеса је обрађен један 
број претпоставки да би се дошло до модела хемијског удеса, али потребно је 
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унапредити их предпоставкама као што су: количина, величина испуста, брзина 
ветра и атмосферска стабилност, топографија, температура и влажност, гудтина 
гасова и течности и сл.  

Алтернативни сценарио испуштања идентификује потенцијални домет и 
ефекти хипотетчког удеса су под много реалнијим условима и овде постоји пар 
претпоставки које је потребно узети у обзир: крајње тачке (нпр. експлозија обла-
ка паре при високом притиску, енергија зрачења топлоте, доња граница запаљи-
вости и сл.), брзина ветра/атмосферска стабилност, величина испуста, топогра-
фија, густи или неутрални гасови, температура испуштене супстанце. Обе врсте 
сценарија би требало посебно урадити за токсичне и за запаљиве супстанце.  

У Програм управљања ризиком је потребно укључити и идентификацију 
рецептора који се налазе ван граница постројења, а који могу бити погођени 
ефектима удеса. Географско подручје се дефинише као подручје унутар круга који 
је дефинисам крајњим тачкама из најнеповољнијег и алтернативног сценарија. 
Типови offsite рецептора су: популација становништва, јавни рецептори (школе, 
болнице, комерцијални и индустријски комплекси и сл.) и еколошки рецептори 
(природна добра).  

Као последњи сегмент Програма управљања ризиком је креирање про-
грама одговора на удес, где је потребно направити план хитног одговора на удес, 
побољшати процедуре за руковање опремом у хитним случајевима, обавезну 
обуку запослених, адекватно и правовремено информисање јавности и омогући-
ти континуално унапређивање програма. Код нас је потребно посебно обратити 
пажњу на едукацију и информисаност, а развој програма треба да буде система-
тичан у циљу креирања што ефикаснијег програма. Један од најбитнијих делова 
програма за одговор на удес је одлучивање које акције ће спроводити запослени, 
а које ће моћи да се доделе становништву ван граница постројења у случају 
удеса. Веома је важно да се при прављењу планова за координацију и процедура 
за одговор на удес укључи и јавност. Овај део је доста прецизно обрађен у нашој 
Методологији.  

2. 1. Софтверски програми за моделовање 
ЕПА је у сарадњи са Националном управом за океане и атмосферу развила 

софтверски програм RMP*CompTM,који може изводити калкулације за процену и 
моделирање ефеката хемијских удеса. Овај софтвер је могуће наћи на ЕПА сајту: 
www. epa. gov/swercepp/tools/rmp-comp/rmp-comp. html а потребно га је мало 
модификовати према нашим карактеристикама. Поред овог програма у употреби 
су и ALOHA® (Areal Locations of Hazardous Atmosphere), MARLOT® (Mapping 
Applications for Response, Planning and Local Operational Tasks) i CAMEO® (Data-
base and Informational Management). Сви ови програми користе горе наведене 
претпоставке за моделирање. Међутим, код нас се за прорачуне користе програм-
ски пакети ALOHA, ARCHIE i TSCREEN.  

3. ЗАКЉУЧАК  
Хемијска индустрија заузима веома значајну улогу у укупној индустриј-

ској производњи и спољнотрговинској размени (18%) и она данас подрмирује 
потребе земље за широким спектром производа као што су производи од нафте 
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и гаса (базне хемикалије), индустријске хемикалије, нуспроизводи, као и финал-
ни производи чији се број стално повећава (ђубрива, полимери, влакна, пести-
циди, лекови, козметика, боје, експлозиви, итд).  

Законски оквир који се односи на хемикалије у Србији није у сагласно-
сти са прописима ЕУ и необухвата све области које су предвиђене европским 
прописима. Идентификовани су следећи проблеми: непостојање базе података и 
системског праћења хемикалија, односно ефеката које могу изазвати одређене 
хемикалије по љуско здравље и животну средину; недовољна техничка опрем-
љеност лабораторија за квалитативно и квантитативно испитивање хемиклија и 
непостојање система за праћење усклађености рада лабораторија; лоше стање 
постојеће инфраструктуре у хемијској индустрији и недовољни финансијски 
ресурси за улагање у чистије технологије; недовољна међусекторска повезаност 
државних и локалних органа надлежних за различите фазе у животном циклусу 
управљања хемикалијама; неадекватно складиштење хемикалија.  

Потребно је: усклађивање националних прописа из области управљања 
хемикалијама са законодавством ЕУ и изградња административних и других ка-
пацитета за њихово спровођење; успостављање и развој информационог систе-
ма; спровођење активности на образовању и развијању јавне свести о ризицима 
од хемикалија по здравље људи и животну средину.  

Регулаторне мере се односе на ратификације међународних конвенција и 
доношење нових прописа усклађених са ЕУ регулативом. Институционалне ме-
ре обухватају успостављење јединственог система за управљање хемијским уде-
сима, јачање постојећих институција које учествују у превенцији, приправности, 
одговору и санацији последица удеса. Економско-финансијске мере се односе на 
спривиђење принципа "загађивач плаћа", обезбеђење буџетских средстава за оп-
ремање и оспособљавање надлежних институција за одговор на удес и санацију 
последица.  

На крају се може закључити да се као императив намеће пбезбеђивање 
свеобухватног приступа дефинисању методологије за: поступак идентификације 
ризичних тачака, оцену његових карактеристика, процену настанка ризика и раз-
вој модела за управљање ризиком. Ово подразумева доношење адекватних пре-
вентивних мера, мера одговора на удес, као и мера санирања последица удеса, а 
све у циљу ефикасног приступа проблематици. То подразумева примену низа 
мера и стварање информационог система о ризичним постројењима, као и при-
мену нових технологија које морају бити базиране на одговарајућим софтвер-
ским пакетима, а који су у стању да дају оптимална и одговарајућа решења.  
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА РАДНО МЕСТО ВАТРОГАСАЦ - 
ВОЂА ГРУПЕ ЗА ОДИМЉАВАЊЕ  

 
Драган Карабасил1, Божо Николић1, Верица Миланко1 

РЕЗИМЕ 

Рад обрађује процену ризика за радно место ватрогасац, вођа групе за одимља-
вање. Претпоставка је да је радно место ватрогасац са израженим „високим“ ризиком, 
који се може завршити губитком живота. Ризик је саставни део трећине живота ове гру-
пације радника и почиње већ код напуштања из спаваоне и трчања кроз ходник до 
кабинског спуста, где треба да за једну секунду савладају висину од 3 метра искораком у 
празан простор. Сви послови које надаље обавља сврстани су у екстремно тешке. Код ва-
трогасних јединица већих градова фреквенција опасних интервенција је више пута днев-
но. Ризичне фазе у обављању ватрогасног посла су: кретање тешким ватрогасним вози-
лима кроз саобраћајне гужве, рад на висини, рад у присуству гасовитих токсина, рад у 
врло високој температури, рад на клизавој подлози, рад на стрмим подлогама и друго.  

Кључне речи: ризик, радно место, ватрогасац, вођа групе за одимљавање.  
 
 

ASSESSMENT OF RISK FOR THE PROFESSIONAL ROLE OF 
FIREFIGHTER - LEADER OF SMOKE CONTROL TEAM  

ABSTRACT 

This paper is presents risk assessment for the professional role of firefighter - leader 
of attack team. In general – it is assumed that being a firefighter involves a high risk that can 
ultimately end in losing life. Risk is a part of life for firefighters and it starts when they leave 
the sleeping room, run down the hall to the vertical pole where they need to slide down 3 
meters in just one second, stepping into a void space. All tasks they do later are in the category 
of extremely hard. In big cities, fire brigades have a few interventions a day. Risk categories in 
doing this job are: moving with heavy firefighting vehicles through traffic jams, working at 
height, work in environment filled with gaseous toxins, exposure to very high temperatures, 
working on slippery surfaces, working on steep surfaces, etc.  

Key words: risk, professional role, firefighter, leader of smoke control team.  

1. УВОД 
Група за одимљавање је од суштинског значаја за успешан рад сваке 

ватрогасне јединице јер ствара услове за унутрашњи напад који резултира спа-
савањем угрожених како би се створили услови за њихово остајање у животу до 
доласка оперативаца уз чију помоћ би напустили угрожени простор. Без њихо-
вог рада није могуће ефектно гашење пожара јер навална група не би ништа ви-
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, Школска 1  
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дела у унутрашњости опожареног простора. Резултат рада у задимљеном про-
стору би биле велике жртве и висока материјална штета. Претпоставка је да је 
ово радно место са повећаним ризиком и да није могуће учинити га безопасним.  

На слици 1. приказана је група за одимљавање са опремом за унутрашњи 
напад и обављање овог, за циљеве заштите од пожара, важног задатка.  

 
Слика 1: Група за одимљавање са комплетном опремом  

Анализа ризика за овај сложени посао базира се на идентификацији ште-
тности и опасности по фазама посла која је приказана у наставку рада.  

2. ОПИС ПОСЛОВА ВАТРОГАСЦА -  
ВОЂА ГРУПЕ ЗА ОДИМЉАВАЊЕ  

Табела 1.: Основни подаци за радно место ватрогасац -  
вођа групе за одимљавање 

Радно место:  
Вођа групе за одимљавање 

Одсек  Предузеће: 
ТВЈ Нови Сад 

Број листа: 
4/1 

Опрема, алат и конструкција: 
Типска опрема  

Материјал и сировине: 
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ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА РАДА:  

У току рада једанпут дневно, у Новом Саду (у другим градовима може 
бити ређе или чешће), се ангажује ватрогасна јединица на гажењу пожара. 
Након давања знака за убуњивање следи активност ватрогасца.  

- трчање из спаваоне до кабинског спуста  
- спуштање са спрата,  
- трчање кроз гаражу и ускакање у возило  
- излазак возила из гараже и вожња до места пожара 
- долазак на место пожара,  
- узимање опреме  
- улазак у опожарени објекат  
- кретање у условима задимљења,  
- разбијање прозора,  
- пробијање међуспратне или кровне конструкције, 
- праћење раздимљавања унутрашњости опожареног објекта 
- укључење у акцију спасавања угрожених људи и имовине 
- укључивање у акцију гашења пожара  

Карактер рада: 
стални 

Број 
радника: 
 

Пол радника: 
женски мушки 

Потребни услови за рад: 

Лична заштитна средстава: 
1. заштитно одело за прилаз 

ватри,  
2. заштитни изолујући 

апарат,  
3. заштитне рукавице, 
4. заштитне чизме, 
5. заштитна номекс 3 подкапа  

Стручна спрема: средња 

Додатна знања: полигонска обука  

Радно искуство: најмање 5 година 

Посебни услови за рад: 

Радно време: четворобригадни систем 

Број смена: четири  

Посебна радна искуства: од пет година 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ  
Идентификација опасности радног места ватрогасац – вођа групе за одим-

љавање, вођа групе за одимљавање урађена је у скраћеној верзији колико то допу-
шта задани обим рада.  

Опасности које нису обрађене су:  
- клизање и спотицање (шифра 10),  
- слободно кретање делова и материјала (шифра 02),  
- рад у скученом простору (шифра 09),  
- опасне површине (шифра 07),  
- штетности од опасних материја у транспорту (шифра 29),  
- рад са животињама (шифра 36) и друго.  
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Табела 2.: Описна анализа изложености опасности и ризику  

за радно место ватрогасац вођа групе за одимљавање 

ПРЕДУЗЕЋЕ: 

ТВЈ Нови Сад  

Радно место 

Ватрогасац,  
вођа групе за одимљавање  

 

Број листа: 

4/1А 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Ш
иф

ра
  

оп
ас

но
ст

и 

Опасности 
и 

штетности 

ОПИСНА АНАЛИЗА  
ИЗЛОЖЕНОСТ  
ОПАСНОСТИ И  
ШТЕТНОСТИ 

Изложеност 
опасности и 
фреквенција  

излагања  

Вероватноћа 
догађаја  Последице  Ризик 

1 08 Рад на 
висини 

Да би се решио проблем вентилације објекта и извршило одим-
љавање и термичко растерећење ватрогасци ове групе су на 
лествама и на висини већој од 3 m да би дошли до кровне 
конструкције и направили отвор. При овом они су изложени су 
опасности да склизну или падну. и да се повреде: убоји, 
фрактуре унутрашња крварења и апоплексије, јер не могу увек 
успешно да користи заштитна средства.  

5 26 

Штетни 
утицаји 
зрачења  
IC и UV 

Да би термички растеретили објекат ватрогасци ове групе мо-
рају направити отворе кроз које ће дим и врели гасови 
напустити унутрашњи простор. У опожареном простору је 
температура и преко 800 0 С и њу прате јака зрачења која наносе 
повреде: топлотни удар и топлотни стрес  

6.  21 

Хемијске 
штетности, 
токсини у 
ваздуху 

Уласком у опожарени простор ватрогасци ове групе су не-
прекидно изложени штетном утицају токсина из дима пожара. 
Неки од њих се ресорбују преко коже последице су тровања и 
хронична тровања.  

8.  30 
Напори и 
телесна 
напрезања 

У току гашења пожара ватрогасци ове групе су непрекидно 
изложени штетном утицају јаких физичких напора: ношење 
терета тежине и преко 80 кг, подизање греда тежина и до 800 кг 
и др. Повреде су оштећење кичме срчани удар  
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Табела 3: Описна анализа изложености опасности и ризику  
за радно место ватрогасац вођа групе за одимљавање 

Одго-
ворно 
лице 

Лице за 
безбед-
ност: 

Радно 
место: 

Анали-
тичари: 

Датум: Идентифи-
кација рад-
ног места 
 

Веза са другим  
документима: 

Број 
доку-
мента: 

Број 
листа 

П Р О Ц Е Н А, В Р Е Д Н О В А Њ Е  
И С М А Њ И В А Њ Е Р И З И К А 

У П Р А В Љ А Њ Е  
Р И З И Ц И М А 

Квантитативна 
анализа ризика 

Циљ и мере за 
смањење 
ризика 

Накнадна процена 
ризика 

Спровођење  
мера 
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ре

кв
ен

ци
ја

 и
зл

ож
ен

ос
ти

 

С
те

пе
н 

м
ог

ућ
е 

ш
те

те
  

К
ое

ф
иц

иј
ен

т 
бр

. р
ад

ни
ка

 

Ри
зи

к 

М
ер

е 
за

ш
ти

те
:  

ко
нс

тр
ук

ти
вн

е,
 за

ш
ти

тн
е,

 
ор

га
ни

за
ци

он
е,

 л
ич

на
 за

ш
ти

тн
а 

ср
ед

ст
ва

, н
ат

пи
си

, у
по

зо
ре

њ
а,

 
уп

ут
ст

ва
 и

 д
р.

  

В
ер

ов
ат

но
ћа

до
га

ђа
ја

 

Ф
ре

кв
ен

ци
ја

 и
зл

ож
ен

ос
ти
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ш
те

те
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ни
ка

 

Ри
зи
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За
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П
ро
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ду
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За
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уч
ак

 

О
др

ж
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ањ
е 

ни
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а 
ри

зи
ка

 

5,0 1,5 4,0 1 30 

- упутства 
- обуке и 
симулација 
- технолошка 
дисциплина 

2,0 1,5 2,0 1 6 
Ватрогасац 
официр за 
безбедност 

Политика 
квалитета 

Ри
зи

к 
је

  
ни

за
к 

ал
и 

зн
ач

ај
ан

 

М
ер

е 
да

те
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ог
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у 
К

ом
ен
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ме
ра

  
10 2,5 6,0 1 150 

- упутства  
- обуке и 
симулација 
- квалитетнија 
заштитна 
опрема 

8 2,5 4,0 1 80 
Ватрогасац 
официр за 
безбедност 

Политика 
квалитета В

ис
ок

 

10 2,5 6,0 1 150 

- упутства  
- обуке и 
симулација 
- квалитетнија 
заштитна 
опрема 

5,0 2,5 4,0 1 50 
Ватрогасац 
официр за 
безбедност 

Политика 
квалитета 

Ри
зи

к 
је

  
ни

за
к 

ал
и 

зн
ач

ај
ан

 

10 2,5 10 1 250 

- упутства  
- обуке и 
симулација 
- квалитетнија 
заштитна 
опрема  
- кондицио-
нирање  

6 2,5 4,0 1 60 
Ватрогасац 
официрза 

безбедност 

Политика 
квалитета 

В
ис

ок
 

4. ИСКУСТВЕНИ ПОДАЦИ О ПОСЛЕДИЦАМА 
Анализом узрока смрти ватрогасаца уочено је на челу листе срчани удар 

са 42,3% смртности. Срчани удар на радном месту ватрогасаца је директно везан 
са топлотним ударом и стресом којем су они посебно изложени. Нарочито је из-
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ложена група за одимљавање која прва улази у опожарени објекат и суочава се 
са овом опасношћу више од других ватрогасаца.  

Додир са опасним и оштрим површинама који производи посекотине је 
на другом месту са смртношћу од 17,4%. Додир са оштрим површинама је по-
следица наглог мењања тренутног положаја због генерисања изненадне опасно-
сти. Реакција је таква да ватрогасац не постиже комплексно сагледавање просто-
ра око себе и опасних површина које прете посекотинама.  

На трећем месту је удисање дима и токсина који се налазе у диму, са 
смртношћу од 12,5%. Ватрогасци су снабдевени заштитном опремом и ова смрт-
ност би требало да је искључена. Међутим није тако. Констелација која доводи 
до смрти је најчешће остајање без кисеоника у апарату, затим оштећење апарата, 
отказ неког виталног дела апарата или једноставно олако поимање ствари и 
непознавање опасности што резултира тровањем или опекотинама на дисајним 
путевима, долази до отока који ће плућну вентилацију свести испод физио-
лошког минимума и изазвати смртни исход.  

Опекотине су на четвртом месту са смртношћу 9,8 %. Разлози за ову вр-
сту повреда, с обзиром да ватрогасци имају заштитну опрему, се објашњавају, 
пре свега, не ношењем заштитне опреме. Код нас је много присутније непосто-
јање квалитетне заштитне одеће која према европским нормама треба да издржи 
у пожару температуру преко 10000 С у времену од 8 секунди. Лоше одело у слу-
чају обухвата пламеном је смртна пресуда.  

Преосталих мање од 10% су различити узроци, као што су саобраћајне 
несреће (судари, налетања возилом на ватрогасце док гасе пожар на путу), смрт 
од стреса изван пожара и зоне угрожености. Забележен је и случај ватрогасца у 
Америци који је у очајању без заштитног изолујућег апарата улетео у своју 
опожарену кућу да би спасао породицу. Смрт је била бржа. Доста ватрогасаца, у 
оквиру овог узрочника, страда услед пропадања пода испод њихових ногу или 
неког типа зарушавања.  

5. РЕДУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ НИВОА РИЗИКА  
Редукција и одржавање нивоа ризика за сва радна места професионалних 

ватрогасаца подразумева пре свега праћење здравственог стања ватрогасаца у 
неким прихватљивим временским интервалима. Оптималан рок је годишњи 
преглед. Резултати тог прегледа треба да су доступни руководиоцима смена који 
дневном заповешћу одређују радне задатке ватрогасаца.  

Ни у ком случају се не би смело дозволити да се ватрогасац појави у гру-
пи за одимљавање поред чињенице да је срчани болесник или реконвалесцент. 
На жалост одсуство здравствене културе код великог броја ватрогасаца се испо-
љава у непознавању сопственог здравственог стања. Због такве констелације ис-
ти неће тражити сопствено изузеће, већ ће прихватити задатак од претпостав-
љеног. Неопходно је болесне и реконвалесценте не излагати опасностима којима 
ће се њихово здравствено стање погоршати. Овај задатак не може нити сме па-
сти на командире или сменовође. Ватрогасне јединице као колектив, чији члано-
ви обављају посао ризичан за здравље, морају имати људе који се брину о без-
бедности ватрогасаца при свакодневном послу. У остатку света овај посао обав-
љају официри безбедности. Код нас је то посао који се прећутно „гура“ сменс-
ким руководиоцима, који су иначе претрпани обавезама.  
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Наши ватрогасци још немају уређај којим руководилац акције гашења 
прати виталне параметре здравственог стања ватрогасаца који су у унутрашњо-
сти опожареног објекта.  

6. КОМЕНТАР МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА  
Радно место ватрогасца је веома ризично запослење и у току извршења 

радних задатака постоје многобројне опасности. Из тог разлога мора се водити 
посебно рачуна о њиховом опремању најквалитетнијом заштитном опремом. 
Непостојање такве опреме смањује мотивацију ватрогасаца да се упуштају у 
озбиљнију борбу са пожаром, већ је императив само лична безбедност. Ту 
наравно трпи најшира друштвена заједница, пре свега држава Србија. Мере које 
треба предузети су у функцији циљева заштите од пожара а то су пре свих ми-
нималан број жртава пожара као нежељеног догађаја, а потом минимална штета.  

Мере које су везане за заштиу ватрогасаца:  
 ватрогасци морају имати најквалитетнију заштитну опрему која се 

може наћи на европском тржишту, 
 увести у ватрогасним јединицама радно место официра за безбед-

ност, као што то има већина земаља света и што је нашим законо-
давством предвиђено, 

 официр за безбедност треба да проверава и физичко-психичке пре-
диспозиције ватрогасаца за поједина радна места,  

 увести шестомесечне систематске прегледе и пратити радне способ-
ности ватрогасаца,  

 решити проблем радних места оних који нису више способни за ак-
тивну службу како кадровски не би оптерећивали јединицу,  

 не примати ватрогасце на радна места „преко везе“ већ према резул-
татима психо-физичких тестова,  

Мере које су везане за едукацију ватрогасаца у току службе:  
 оформити центре за обуку ватрогасаца са полигоном у коме се могу 

симулирати сви параметри пожара потпуно контролисано где би се 
практично увежбавали захвати на реалним пожарима,  

 сваки ватрогасац годишње ту мора да проведе одређено време како 
би се упознао са свим опасностима и штетностима које га очекују у 
реалном пожару 

 увести димне и ватрене коморе за кондиционирање ватрогасаца како 
би издржали највеће напоре на пожарима и проверили квалитет своје 
заштитне опреме 

 ватрогасци треба у овим центрима за обуку виде и кваклитет своје 
заштитне опреме,  

Мере које су везане за опремање ватрогасаца високопродукт-ивном 
опремом за гашење пожара:  

 набавити најквалитетнију мобилну опрему за гашење развијених и 
почетних пожара, која се у свету убраја у висикопродуктивну, јер ће 
их она заштитити од непотребног ризика губитка здравља и живота,  

 у опремање ватрогасаца укључити и осигуравајуће компаније да би 
опремање било што комплетније и чиме ће се умањити ризик про-
фесије  
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7. ЗАКЉУЧАК 
У принципу аутори сматрају да се не може дозволити постојање радног 

места са повећаним ризиком, верујући у моћ струке која омогућава да се сваки 
ризик на свим радним местима умањи до прихватљивог нивоа. Ово радно место 
представља, редак изузетак повећаног ризика и поред примене свих могућих 
мера, па и оних најсавременијих описаних у овом раду. Примењене мере могу 
смањити ризик, али он и даље остаје значајно висок. Једноставо, повећан ризик 
овог радног места је нешто што се не може променити. У раду је одмах на 
почетку речено и да се очекује висок ризик, што је и доказано.  
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РЕЗИМЕ 

У раду је извршена процена ризика информационог система и једне његове 
апликације. Примењена је метода за процену ризика Високе техничке школе струковних 
студија из Новог Сада. При томе је ниво процене ризика информационог система узет 
тако да одговара нивоу процене ризика радне околине у безбедносри и здрављу на раду, 
дакле, на бази процене стања величина које карактеришу систем. Ниво апликације ин-
формационог система, односно његовог производа, одговара управо производном рад-
ном месту из области безбедности и здравља на раду. Било какве тешкоће нису уочене, 
нити су неке дилеме остале након спроведеног поступка.   

Кључне речи: процена ризика, информациони систем 
 
 

APPLICATION OF RISK ASSESSMENT METHOD IN COMPANY 
INFORMATION SYSTEM AND ITS PARTS  

АBSTRACT 

The paper gives a risk assessment of an information system and one of its applica-
tions. The method for risk assessment developed in the Higher Education Technical School of 
Professional Studies in Novi Sad was applied. The level of risk assessment was chosen so that 
it suits the level of risk assessment for the working environment in occupational health and 
safety, i. e. on the basis of assessment of state regarding values characterizing specific systems. 
The application level of the information system, actually of its product, corresponds exactly to 
the workplace in production from the area of safety. No difficulties were noticed, and no 
dilemmas remained after the production procedure.  

Key words: risk assessment, information system 

1. УВОД 
Данас је незамисливо пословање без употребе информационе технологи-

је, односно без информационог система који подржава пословне процесе у било 
ком предузећу. Информациона технологија користи се првенствено за обраду 
података. Већина компанија је снабдевена одређеном хардверском и софтверс-
ком опремом. Подаци се креирају, обрађују и користе на различитим местима, 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, Школска 1 
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размењују путем комуникацијских линија и стално су изложени ризику да се 
оштете, не сачувају или погрешно сачувају, што може довести до различитих 
штетних последица по компанију. Информациона безбедност је важан елеменат 
у процесу руковођења.  

Као што се процењује ризик радног места и радне околине у предузећу 
због безбедности и здравља на раду, тако исто треба проценити ризик информаци-
оног система и његових делова. О потреби ове процене се све више води рачуна у 
многим предузећима, и многе организације развијају методе за ту процену, а 
донети су и међународни стандарди о управљању информационом безбедности.   

Како је Школа развила, и успешно је користи, методу за процену ризика 
радне околине и радног места, покушава се да ову методу применимо и на 
информациони систем. Метода предвиђа процену радне околине, одређујући је 
као окружење радног места. То окружење се може изразити у више нивоа, завис-
но од околности. Рецимо, то је објекат, зграда, етажа, просторија, погон, или ра-
дна места на отвореном простору и сл. Поред тога врши се процена ризика рад-
ног места, делатнсти, групног радног места итд.   

При процени ризика радне околине процењује се стање заштите, оцењу-
јући појединачне елементе који дефинишу стање заштите, односно безбедности 
и здравља на раду.  

2. ДЕФИНИСАЊЕ НИВОА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Идеја је да информациони систем посматрамо као радну околину, било 

као објекат, етажа или слично, што би престављало један ниво процене.  
Други ниво процене би се односио на одређену апликацију која се врши 

и одговарао би процени ризика појединачног производног радног места.  
У даљем тексту биће у потпуности испоштована процедура процене ри-

зика формирана за безбедност и здравље на раду, како би се потврдило успешно 
процењивање ризика том методом или уочили недостаци примене методе у 
области информационе технологије.   

2. 1. Први ниво процене – процена ризика информационог система 
 
ПРЕДУЗЕЋЕ:  
ВТШСС Нови Сад 

Објекат/етажа  
Приземље 

Јединица:  
Све радне просторије  

Број стране:  

Опрема, инсталације:  
PC рачунари, мрежни хардвер, бежични интернет 
хардвер, штампачи, скенери  

Software:  
OS Windows, MS Office, едукативни, 
финансијски, студентска служба  

Карактеристике система 
Снабдевање електричном енергијом долази из електродистрибуције у две школске зграде. Рачунари 
су повезани на интернет бежично или преко сервера кроз мрежу.  
У Школи постоје три рачунарске учионице са 35 персоналних рачунара и једна учионица од 12 лап 
топ рачунара. У рачуноводству су 4 умрежена рачунара, а у студентској служби 5 радних станица и 1 
сервер. Такође постоје 1-2 рачунара у свакој канцеларији.  
Две рачунарске учионице су у истој згради где и рачуноводство и студентска служба, а друге две су 
у другој згради са око 30 рачунара у канцеларијама особља.  
За бежични интернет се користи антена за везу између провајдера и главног сервера у Школи. 
Школски рачунари су путем каблова и рутера повезани са сервером. У двема учионицама је 
омогучен приступ интернету унутрашњом бежичном мрежом.  
Сваки рачунар има оперативни систем OS Windows XP, MS Office, и додатни софтвер за одређене 
потребе.  
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У складу са методологијом прво је дат опис система (информационог) – 
технологија рада, опрема, организација.  

Даље су уочене све могуће опасности за систем и оцењене у циљу одре-
ђивања вероватноће догађања акцидента (Табеле 1, 2). Оцена је двозначна, при 
чему минус има негативно значење о испуњености услова заштите. У том случа-
ју је неопходно применити мере да би оцена постала позитивна, односно приме-
нити мере за смањивање, спречавање и отклањање ризика, што ће се потврдити 
поновним рачунањем ризика (табела 3).  

Табела 1 

Предузеће:  Објекат:  
Главна зграда  

Део 
објекта/етажа: 
приземље  
 

Јединица:  
радне  
просторије  

Број стране:  

Општи подаци Посматрани елементи за процену ризика 
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За учесталост и величине штете одређене су одговарајуће вредности 
предвиђене методом, како би се израчунао ризик према једначини:  

R = f(x)*F*Š 
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Табела 2 

Одговорна особа: Стручно лице: Аналитичар: Експерт:  Консултовани 
радници:  
сви 

Посматрани елементи за процену ризика Процена ризика  
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Табела 3 

Везе са осталим 
документима Датум:  Број документа  Број стране   

Управљање ризиком  Преостали ризик   

Препоручене мере за смањење 
ризика 

Вероватноћа 
f(x) 

7,2

8
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Пројектовање стабилног система 
пожарне заштите.  
Набака УПС опреме.  
Побољшање физичке заштите.  
Обезбедити сигурне просторије  
за чување медија (носилаца пода-
така)  

0. 21 1 5 1. 05 
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2. 2 Други ниво процене – процена ризика апликације 
Кораци процене ризика су следећи: 
 Опис процеса рада 
 Идентификација опасности 
 Процена ризика и мере за смањивање ризика  
 Поновна процена ризика са спровођењем мера и закључком 

 
ПРЕДУЗЕЋЕ:  
ВТШСС Нови Сад 

Одељење: 
Студентска 
служба 

Апликација: 
Информациони ситем 
студентске службе 

Број 
стране:  

Опрема и инсталације:  
PC рачунари – клијенти и сервер, мрежни 
хардвер, штампачи 

Софтвер:  
OS Windows, софтвер студентске 
службе   

 
Општи опис програма, процеса, типа података, ниво осетљивости, начин чувања 
података, ко има приступ  
Постоје 3 процеса: пријава будућих студената, настава и плаћање.  
Пријава будућих студената се врши једном или два пута годишње и може се поделити 
на два процеса:  

 Пријава и пријемни испит, 
 Рангирање и упис.  

Плаћање се дели на:  
 Пријаву и пријемни испит,  
 школарину.  

 Настава се дели на неколико процеса: 
 упис  

o упис школске године,  
o пријављивање предмета,  
o овера семестра и упис у одређену годину студија на основу положених 

кредита  
 настава  

o ажурурање плана и програма,  
o извођење наставе и евиденција о испуњењу предиспитних обавеза 

 испит 
o пријава,  
o оцењивање  

 издавање докумената 
o уверење,  
o потврда,  
o диплома.  

 

 Заштитне мере: 
Употреба лозинки за приступ 
Антивирусни софтвер 
Резервне копије података недељно 
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Предузеће: 
 

Погон: 
 

Апликација: 
 

N
o   

К
од

  Опасности и 
слабости 

ОПИСНА  
АНАЛИЗА 

Вероватноћа 
догађаја  

Учесталост 
изложености Последице  Ризик  

1  Нестанак 
струје  

Могуће али неуобичајено,  
стална изложеност 

Губитак  
последњег 
уноса или 
погрешни 
подаци 

Постоји 

2  
Квар 
картице, 
рутера 

Могуће али неуобичајено,  
стална изложеност 

Кашњење  
у раду Постоји 

3  
Брисање 
мрежне 
инсталације  

Могуће али неуобичајено,  
стална изложеност 

Прекид  
унутрашње 
мреже – 
кашњење 

Постоји 

4  Квар радне 
станице  

Могуће али неуобичајено,  
часовна изложеност 

Губитак  
последњег 
уноса или 
погрешни 
подаци 

Постоји 

5  Квар диска 
на серверу 

Могуће али неуобичајено,  
стална изложеност 

Губитак  
података  
пре последњег 
копирања 

Постоји 

6  

Неауторизва
н приступ и 
измена 
података   

Мало вероватноUnlikely – али се може 
десити 

Изложеност једном месечно 

Нетачни  
подаци, 
губитак 
поверења 

Постоји 

7  Вирус у 
мрежи 

50% могуће 

Стална изложеност  

Нетачни  
подаци, 
губитак  
поверења 

Постоји 

8  Грешке у 
коду 50% могуће Нетачни 

подаци  Постоји 
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Одговорно лице: Лице за безбедност: Аналитичар: 

ПРОЦЕНА РИЗИКА, ОЦЕНА И РЕДУКЦИЈА 

Квантитативна анализа  Мере за редукцију ризика  
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Набавка UPS опреме 
2 0. 1 5 1 
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/ 

2 0. 1 5 1 / 
2 0. 5 4 4 / 

2 2 5 20 Низак али значајан Прављење резервне копије једном неде-
љно и после веће обраде  

1. 5 4 1 6 Низак али значајан Физичка заштита радне станице, заштита 
и учестала промена лозинки  

5 4 4 80 Висок 
Фреквентно ажурирање антивирусног со-
фтвера, избегавање неверификованих 
спољних носилаца података  

5 0. 5 4 10 Низак али значајан Периодична провера програмског кода 
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Нарушавање регулативе  0. 1 
Нарушавање права на приватност података 0. 5 
Комуникације/знања и способности 1. 0 
(Озбиљна) повреда је могућа (опасно по живот) 2. 0 
Угрожена репутација, поверење 4. 0 
Угрожена егзистенција компаније 6. 0 
Значајни финансијски губитак који се може преживети 10. 0 
Финансијски губитак који компаније не може преживети 15. 0 

3. ЗАКЉУЧАК 
Током спровођења поступка процене ризика како ауторима, тако и чита-

оцима видно је да је поступак симулације текао потпуно течно, без икаквих про-
блема, што је показалао потпуну примењивост методе и у области ИТ, а не на-
слућују се проблеми у примени у другим областима.  

Подаци из табела вероватноћа и учесталости у потпуности се могу задр-
жати и у текстуалном и у нумеричком делу, а треба указати само на разлике у 
табели штетности (датој пре закључка), јер оне могу бити чак и у једној области 
различито изражене. Вредности коефицијента који би одговарао утицају броја 
људи на величину ризика није узет у обзир, о њему се може дискутовати, али 
ваља се подсетити да у многим методама он није ни обухваћен.  

У (4) су дати закључци који се односе на методу за процену ризика у без-
бедности и здрављу на раду и они се у потпуности могу прихватити и у анализи 
примене ове методе.   
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АНАЛИЗА РАЊИВОСТИ СОФТВЕРА КАО ВАЖАН ФАКТОР  
У ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

 
Тања Крунић1 

РЕЗИМЕ  

Процена ризика информационих система је сложен процес који се одвија у три фазе. 
Најпре је неопходно сагледати све опасности које прете информационом систему, затим за-
кључити који ризици проистичу из наведених опасности и које тежине су последице евенту-
алних сигурносних инцидената. На крају, неопходно је предложити мере којима се у највећој 
могућој мери избегавају сигурносни инциденти. Информационим системима прете разне 
опасности, од физичко-техничких инцидената до губитка или крађе информација услед људ-
ског несавесног или злонамерног деловања. Овај рад се бави проценом ризика по информа-
ционе системе који може наступити услед деловања злонамерних корисника, углавном хакера 
и инсајдера. При томе је главни акценат на анализи рањивости софтвера који се користи у ок-
виру информационог система, јер је познато да су хакери у ствари вешти програмери који ис-
кориштавају слабе тачке софтвера информационих система за крађу или уништење података.  

Кључне речи: Процена ризика информационих система, рањивост софтвера, My-
SQL базе података, преоптерећење бафера  

 
SOFTWARE VULNERABILITY ANALYSIS AS AN IMPORTANT 

PART OF INFORMATION SYSTEM RISK ASSESSMENT 

ABSTRACТ 

Information system risk assessment is a systematic process consisting of three parts. First, 
we have to recognize the hazards and all the corresponding risks that could cause a security incident. 
In addition, we have to realize the weight of the consequences of such an event. Finally, we should 
give some recommendations in order to prevent such undesired events. Security events can be 
caused by physical, technical incidents or human-driven (intentional or malicious) actions. This 
paper deals with risks caused by malicious information system users mainly and insiders or remote 
hackers. In this manner, the goal of the paper is to introduce a software vulnerability analysis. Such 
an analysis is very important, since it is known that remote malicious users mainly exploit software 
vulnerabilities to execute arbitrary code. This can lead to data loss or even the information system 
breakdown.  

Key words: information system risk assessment, software vulnerability, MySQL data-
bases, buffer overflow 

1. УВОД  
Опасности по информационе системе се према [1], деле на физичке (по-

жари, земљотреси), техничке (нестанак напајања електричном енергијом, отказ 
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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хардвера), унутрашње ненамерне (несавесни радници) и намерне (тзв. Инсајде-
ри) и спољашње намерне (вируси и хакери). Хакери углавном представљају уда-
љеног корсника који користећи своје програмерске вештине и слабости софтве-
ра информационог система који напада, долази до поверљивих информација које 
касније злоупотребљава у своју личну корист, или уколико се ради о сајбер теро-
ристи, блокира приступ серверу. Инсајдери представљају злонамерне раднике 
фирме који из личног незадовољства минирају рад информационог система, или 
ради стицања личне користи извршавају недозвољене акције на серверу. Према 
[2], jедна од најчешћих слабости система коју искориштавају удаљени нападачи 
је тзв. грешка преоптерећења бафера која се јавља уколико се кориснику дозво-
ли да унесе више података него што програм за обраду очекује. Ово, према [3], 
изазива разне модификације у меморији које кориснику углавном дозвољавају 
извршавање произвољног кода. С обзиром да последице оваквог напада могу би-
ти несагледиве, (од крађе и касније злоупотребе поверљивих података што може 
резултовати кривичном пријавом против компаније, до губљења угледа фирме 
међу корисницима што у крајњој мери може значити губитак тржишта) јасна је 
потреба да се у оквиру процене ризика информационог система изврши и анали-
за рањивости софтвера који се користи у оквиру информационог система.  

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 
Ризик по информациони систем, према [4] представља функцију вероват-

ноће да се догоди напад или искористи нека слабост система и процена тежине 
последице коју би такав напад могао да изазове.  

Ризик по информативни систем можемо мерити на два начина:  
- квантитативно и 
- квалитативно.  
При томе сваки од ова два начина има своје предности недостатке.  
Квантитативна процена ризика се према према [5], најчешће своди на меру 

могућег губитка, и то најчешће у финансијском смислу.  
С друге стране, квалитативна процена ризик углавном карактерише висок, 

средњи, или низак.  
У [6] је представљена нова метода за процену ризика информационих си-

стема.  
Према овој методи, ризик од поједине опасности по информациони си-

стем се израчунава по формули (1): 

R = P * F * H      (1) 

где P представља могућност појаве догађаја и рачуна се према формули (2) 

P = 16. 462*(n/N)2. 7    (2) 

при чему смо са N означили укупан број посматраних аспеката појаве, а са n број 
негативних оцена.  

У (1) смо са F oзначили фреквенцију изложености система датој опасно-
сти, чије вредности можемо видети у табели 1, а са H тежину последице коју 
одговарајући безбедносни инцидент који произилази из наведене опасности мо-
же да изазове (табела 2).  
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Табела 1: Фреквенција изложености опасности по систем 

Фреквенција  Вредност 

Једанпут у току рада 0. 1 
Једанпут у току године 0. 5 
Једанпут у току месеца 1. 0 
Једанпут у току недеље 1. 5 
Једанпут у току сата 2. 5 
Константно 5 

Табела 2: Тежина последица безбедносног инцидента 

Ознака Вредност 

Кршење закона 0. 1 
Кршење права појединца на приватност информација 0. 5 
Нарушавање комуникација, знања и вештина 1. 0 
Угрожавање људских живота 2. 0 
Нрарушавање/губитак угледа фирме 4. 0 
Опасност по опстанак компаније 6. 0 
Значајан финансијски губитак од којег се фирма може опоравити 10. 0 
Финансијски губитак од којег се фирма неможе опаривити  15. 0 

 
Ризик који проистиче из одговарајуће опасности по информациони си-

стем према [6] се може квалификовати према следећој шеми:  
 занемарљив   R < 5 
 низак, али вредан пажње  5 ≤ R < 50  
 висок    50 ≤ R <500 
 неприхватљив    R ≤ 500.  

3. АНАЛИЗА РАЊИВОСТИ MYSQL-A 
У [6] је извршена процена ризика информационог система Високе техич-

ке школе струковних студија у Новом Саду. Наведеном проценом су обухваћене 
разне опасности, од физичко техничких до опасности које изазива присутност 
вируса у ситему, тзв. багова у програмском коду и др. Овом проценом међутим 
није обухваћена анализа рањивости софтвера. У сколпу информационог система 
школе се користе MySQL базе података. При томе је у употреби МySQL, верзија 
5. 1. 7.  

Циљ овог рада јесте да допуни процену ризика информационог система 
[6] проценом ризика по информациони систем школе која произилази из ра-
њивости софтвера.  

У табели 3 је наведен списак слабости MySQL-а преузет са званичног 
сајта организације US-CERT, [7].  
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Табела 3: Списак слабости MySQL-a 

Oзнака Назив Опис Последице Мере 

 
VU#123

3384 

МySQL клијент 
садржи 
могућност 
преоптереће-ња 
бафера 

Програм mysql, део пакета 
МySQL, садржи могућност 
преоптерећења бафера у 
host параметру.  

Нападач може 
пажљиво одабра-
ним hostname-ом 
извршити 
произвољни код.  

Користити 
верзију 
МySQL 3. 23. 
33 или но-
вију 

VU#184
030 

МySQL погреш-
но оцењује 
стрингове 
дужине нула у 
функцији 
check_scramble_
323() 

Баг у функцији check_scra-
mble_323() дозвољава на-
падачу да избегне уноше-
ње корисничке шифре тако 
што параметару “password 
_len” додели вредност Null  

Удаљени, неауто-
ризовани кори-
сник са мрежним 
приступом Мy 
SQL серверу би 
могао да се успе-
шно улогује без 
знања кориснич-
ке шифре 

Овај проб-
лем је прева-
зиђен у бета 
верзији 4. 1. 
3 и алфа вер-
зији 5. 0 

VU#203
897 

МySQL 
дозвољава да се 
default корисник 
промени на root 
преко 
уобичајеног my. 
cnf фајла 

Верзије MySQL старије од 
3. 23. 56. омогућавају кори-
сницима са ‘file’ дозволама 
да креирају и мењају тзв. 
world-writable документе 
конфигурације. Након риб-
утовања сервера, MySql чи-
та ове документе и конфи-
гурише се тако да удаље-
ном кориснику даје траже-
не привилегије  

Удаљени корис-
ник може преу-
зети контролу 
над МySQL базом 

У верзији 3. 
23. 56 је овај 
проблем 
превазиђен. 
Алтернативн
о: За старије 
верзије 
постоји тзв. 
„закрпа“ 

VU#282
403 

AdCycle не про-
верава адекват-
но унос ко-
рисника, до-
звољавајући при 
томе SQL 
инјекцију 

AdCycle je shareware сис-
тем за управљање банери-
ма написан у Perl-у, дизај-
ниран да ради са МySQL 
базом података. AdCycle не 
филтрира адекватно више-
струке недефинисане CGI 
варијабле пре него што их 
проследи МySQL упитима. 
На овај начин нападач мо-
же да извршава произвољ-
не упите у МySQL бази.  

Нападач може да 
чита или мења 
податке који се 
чувају у AdCycle 
бази података 
или другим 
базама података 
којима AdCycle 
CGI има приступ. 

За сада 
нерешен 
проблем 

VU#367
320 

МySQL monitor 
database наредба 
допушта грешку 
преоптерећења 
бафера  

МySQL сервер, mysqld, са-
држи грешку преоптереће-
ња бафера у коду који се 
користи за прослеђивање 
drop database захтева. Паж-
љиво одабраним MySQL 
drop database упитом, на-
падач може извршавати 
произвољан код.  

Нападач који има 
приступ МySQL 
бази може 
извршавати код 
без дозволе mysql 
сервера  

Користити 
верзију 
МySQL 3. 23. 
33 или 
новију 
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VU#386
964 

OpenSSL SSLv2 
клијентски код 
неисправно 
проверава 
вредност Null 

OpenSSL toolkit користи 
Sequre Sockets Layer и 
Transport Layer Securiy 
протоколе, као и крипто-
графску библиотеку опште 
намене. Недостатак прове-
ре података типа Null по-
стоји у SSLv2 клијентској 
функцији 
get_server_hello().  

Удаљени нападач 
може искористи-
ти ову слабу тач-
ку да онемогући 
приступ серверу.  

Постоје тзв. 
„закрпе“ за 
овај проблем 

VU#547
300 

OpenSSL 
SSL_get_shared_
ciphers() је 
осетљив на 
преоптерећење 
бафера 

OpenSSL библиотека садр-
жи корисничку функцију 
SSL_get_shared_ciphers(), 
за генерисање human rea-
dable стрингова из листе 
шерованих чипера подржа-
них од SSL конекције. У 
овој функцији постоји 
могућност појаве грешке 
преоптерећења бафера код 
манипулације дужине 
листе шерованих чипера.  

Нападач може 
пажљиво одабра-
ном листом чипе-
ра извршити код 
унутар апликаци-
је која користи 
поменуту 
функцију 
 

Постоје тзв. 
„закрпе“ за 
овај проблем 

VU#516
492 

МySQL не 
проверава 
дужину поља са 
лозинком 

МySQL је осетљив на пре-
оптерећење бафера у обра-
ди поља са лозинком, спе-
цифично “SET PASSWORD” 
Злонамерни корисник који 
има дозволу да извршава 
команду “ALTER TABLE” 
над табелама у “mysql” ба-
зи може искористити ову 
слабост.  

Злонамерни ко-
рисник може из-
вршити малицио-
зни код користе-
ћи привилегије 
mysqld процеса, 
као default корис-
ник “mysql”  

Овај проб-
лем је прева-
зиђен у 
верзијама 3. 
23. 58 и 4. 0. 
15 

VU#693
909 

PAM-MySQL 
садржи 
могућност тз. 
double free 
грешке, више 
детаља у 
[9],[10] 

PAM-MySQL обезбеђује 
Pluggable Authentication 
Module интерфејс за аутен-
тификацију за MySQL базу 
података. PAM-MySQL 
небезбедно барата покази-
вачем који стиже из проце-
дуре pam_get_item(), што за 
последицу има tзв. double 
free грешку.  
Ово се може десити 
уколико су два или више 
PAM модула стекована, 
РAM модул није први у 
стеку, или неки од од мо-
дула који претходе PAM-
MySQL модулу није назна-
чен као захтеван 

Уколико удаље-
ни нападач при-
мени пажљиво 
одабрану лозин-
ку рањивој My 
SQL инсталацији, 
може оборити 
PAM-MySQL 
процес. Ово мо-
же бити искори-
шћено за изврша-
вање произвољ-
ног кода.  

Освежавање 
софтвера: 
Проблем је 
решен у 
PAM-MySQL 
верзији 0. 6. 
2 и 0. 7pre3 
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VU#645
326 

МySQL 
погрешно 
интерпретира 
предугачке 
“scramble” 
вредности 

Предугачак “scramble” 
стринг генерисан помоћу 
функције my_rnd() може да 
изазове преоптерећење 
бафера.  

Удаљени, нео-
влашћени напа-
дач може преки-
нути приступ 
серверу или из-
вршити произ-
вољан код 

Освежавање 
софтвера: 
Овај проблем 
је превазиђен 
у бета верзији 
4. 1. 3 и алфа 
верзији 5. 0.  
Ограничење 
приступа: 
Спречити или 
ограничити 
приступ 
МySQL 
сервису 
(типично 
3306/tcp) из 
непроверених 
мрежа као 
што је 
интернет 

VU#602
457 

МySQL има 
лошу контролу 
над 
COM_TABLE_D
UMP пакетима 

МySQL има лошу контролу 
над парамeтрима које уно-
се корисници у COM 
_TABLE_DUMP пакетима. 
Нападач може слањем низа 
пажљиво одабраних 
COM_TABLE_DUMP 
пакета МySQL серверу 
изазвати преоптерећење 
бафера 

Удаљени корис-
ник може извр-
шити произвољ-
ни код на серве-
ру. Међутим, ову 
слабост може ис-
користити само 
нападач који има 
делимично ауто-
ризован приступ 
серверу. Код за 
ову злоупотребу 
је јавно доступан 
на интернету.  

Освежавње 
софтвера: 
Проблем је 
превазиђен у 
верзијиама 4. 
0. 27, 4. 1. 19, 
5. 0. 21, и 5. 1. 
10.  
Онемогући-
ти неаутори-
зован прис-
туп МySQL: 
Ова мера сп-
речава само 
неауторизова-
ног нападача 

VU#603
945 

Огласне табле 
креиране у 
Slash-у садрже 
могућност брзог 
логовања (quick 
login) која може 
да открије 
корисничко име 
и лозинку 
сајтовима из 
треће партије 

Slash је огласна табла за но-
вости и поруке, која се осла-
ња на Perl, Apache и MySQL. 
Омогућава ауторима web 
локација да креирају оглас-
ну таблу користећи исту те-
хнологију као и популарни 
web сајт Slashdot. Ове оглас-
не табле обезбеђују брзо ло-
говање тако што корисници-
ма дозвољавају да букмар-
кују URL адресу која садржи 
њихово корисничко име и 
лозинку. Корисницима који 

Откривање 
корисничког 
имена и лозинке 
корисника 

Овај проб-
лем још није 
у потпуности 
решен. 
Савет:  
Употребља-
вати сесијс-
ке колачи-
ће. Slash 
омогућава 
памћење ко-
рисничког 
имена и ло-
зинке унутар 
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немогу или не желе да чува-
ју информације о сесијама 
унутар колачића, омогућено 
је логовање без уноса корис-
ничког имена и лозинке. 
Међутим, с обзиром да се 
корисничко име и лозинка 
појављују унутар URL адре-
се, они су видљиви сајтови-
ма из треће партије. Уколи-
ко корисник са огласне таб-
ле посети неки други сајт, 
његово корисничко име и 
лозинка се прослеђују преко 
Http Get захтева и Referer 
Headera.  

колачића. На 
овај начин 
спречавамо 
њихово ра-
зоткривање 
унутар Http 
Referer 
Headera.  

VU#586
720 

JetboxOne 
оставља базу 
налога 
нешифовану 

JetboxOne је open-source 
систем за управљање ба-
зама података креиран у 
PHP-у. Овај систем не вр-
ши шифровање података о 
налозима унутар табела 
admin и webuser унутар 
MySQL базе података 

Корисник који 
има могућност 
слања упита бази 
података може до-
ћи до поверљивих 
података. Ово има 
за последицу неау-
торизован приступ 
другим налозима.  

За сада нере-
шен проблем.  

VU#921
547 

PostNuke неаде-
кватно провера-
ва унос корис-
ника дозвоља-
вајући злонаме-
рним корисни-
цима да заобиђу 
аутентификациј
у преко SQL 
ињекције.  

PostNuke је систем за уп-
рављање садржајем, 
креиран у PHP-у. Његова 
kомпонента article. php (у 
верзијама 0. 62, 0. 63 и 0. 
64) неадекватно филтрира 
CGI варијаблу “user” пре 
него што је проследи 
MySQL упиту.  

Нападач може из-
вршавати про-
извољне MySQL 
упите. Ово се да-
ље може искори-
тити за добијање 
корисничког име-
на и лозинке дру-
гих корисника.  

Примена тв. 
„закрпе“ која 
је доступна 
на сајту 
http://www. 
postnuke. 
com/ 

 
У оквиру процене ризика по информациони систем, посматрано је свих 

14 наведних аспеката из табеле 3. Одговарајуће оцене су дате у табели 4.  
Табела 4: Оцене аспеката рањивости база података информационог система  

Високе техничке школе струковних студија, Нови Сад  

Oзнака Oценa (+/-) Образложење 

VU#1233384 + У употреби је новија верзија MySQL-a 
VU#184030 + У употреби је новија верзија MySQL-a 
VU#203897 + У употреби је новија верзија MySQL-a 
VU#282403 + Систем AdCycle није у употреби 
VU#367320 + У употреби је новија верзија MySQL-a 
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VU#386964 + 

OpenSSL за сада још није у употреби, али ће бити у 
скорије време. Стога су дате препоруке за примену од-
говарајућих мера ради спречавања појављивања евен-
туалних проблема.  

VU#547300 + 

OpenSSL за сада још није у употреби, али ће бити у 
скорије време. Стога су дате препоруке за примену од-
говарајућих мера ради спречавања појављивања евен-
туалних проблема.  

VU#516492 + У употреби је новија верзија MySQL-a 

VU#693909 - 

Наведена слабост система се неможе искористи јер 
PAM-MySQL није у употреби. Међутим, утврђено је да 
није у употрби адекватан систем за аутентификацију, 
те постоји опасност деловања инсајдера. Дата je прe-
пoрурка да се уведе PAM-MySQL систем уз примену 
одговарајуће закрпе.  

VU#645326 + У употреби је новија верзија MySQL-a 
VU#602457 + У употреби је новија верзија MySQL-a 
VU#603945 + Slash није у употреби 
VU#586720 + Систем JetboxOne није у употреби 
VU#921547 + Систем PostNuke није у употреби 

 
Из табеле 4 можемо да закључимо да потенцијални нападачи углавном 

немогу искористити ни једну слабост система, сем неадекватног система за аутен-
тификацију, те је стим у вези дата препорука да се уведе PAM-MySQL систем уз 
примену одговарајуће закрпе. Поред тога, пошто се у скоријем времену планира 
прикључење система на интернет уз употребу OpenSSL-a, дате су препоруке за 
избегавање опасности које могу проистећи из слабости овог система.  

У табели 5 је израчунат ризик који проистиче из слабости софтвера ко-
ришћеног за базе подтака школе. При томе је Р израчунато према формули, (2), 
где је N=14, n=1.  

Табела 5: процена ризика који проистиче из рањивости MySQL 
 база података Виоке техничке школе струковних студија Нови Сад 

Р F H R Kвалитативна оцена 
0. 01 5 4 0. 2 Занемарљив 

4. ЗАКЉУЧАК 
Иако је ризик по информациони систем Високе техничке школе стру-

ковних студија Нови Сад који проистиче из рањивости МySQL-а занемарљив, не-
опходно је константно праћење појава евентуалних нових слабих тачкака система. 
Ово је нарочитно битно из разлога што је информациони систем Школе у кон-
стантном развоју, те су могуће појаве нових опасности које до сада нису биле ак-
туелне. Такође, с обзиром да се планира скоро прикључивање система на Интер-
нет, у току је израда одговарајућих апликација у PHP-у, па је у некој наредној 
анализи рањивости система неопходно анализирати и слабости овог скрипт језика.  
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РАДУ С РАЧУНАЛОМ 
 

Бруно Штајнер1, Ивана Штајнер Гогић2 
bstajner@pbz. hr, ivana@zitel. hr 

РЕЗИМЕ 

Рад с рачуналом представља значајан ризик за развој болести мишичиног и кош-
тано-зглобног сустава, а нарочито за болести краљежнице, шаке и ручног зглоба. Ризик 
за оштећење здравља повећава се с временом експонирања, лошим радним увјетима и 
неодговарајућом радном опремом. Директивом 89/391/ЕЕЦ (Сигурносни и здравствени 
увјети на радном мјесту) прописана је обвеза израде процјене ризика на радним мјестима 
гдје се користе рачунала, а увјети који морају бити задовољени прописани су у Дирек-
тиви 90/270/ЕЕЦ (Рад на видеотерминалима).  

У раду је на практичном примјеру приказан начин израде процјене ризика на 
радном мјесту с рачуналом.  

Кључне ријечи: процјена ризика, рачунала, ергономија, здравље 
 
 

RISK ASSESMENT IN WORKING WITH COMPUTER 

ABSTRACT 

Working with computers represents a significant risk for the development of muscle 
and of skeletal and articular system illness, especially illnesses of spine, fist and wrist. The risk 
of health damage increases with the time of exposure, bad working conditions and non-
adequate working equipment. The Directive 89/391/EEC (Safety and medical conditions on 
work place) prescribes an obligation of making a risk assessment on the work places where 
computers are used, and the conditions that have to be met are prescribed in the Directive 
90/270/EEC (Working on video terminals).  

The material shows a practical example of making a risk assessment on the working 
place with a computer.  

Key words: risk assessment, computers, ergonomics, health 

1. УВОД 
Масовна примјена рачунала измијенила је не само начин рада него и на-

чин живљења. Осим многих олакшања у раду, рачунало нас је привезало за рад-
ни стол и столац, а сам рад је постао статодинамичан. Такав начин рада узро-
ковао је знатно повећање обољења која се односе на психо-физиолошке, видне и 
статодинамичке напоре. Из тих разлога било је нужно прописати мјере којима ће 
се штетни увјети отклонити или барем смањити. Како се статодинамички напори 
                                                

1 ЕУРО ЕДУКА установа за образовање одраслих, www.zitel.hr/euroeduka 
2 ЗИТЕЛ д.о.о., www.zitel.hr 
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различито манифестирају на кориснике рачунала, било је потребно "конструи-
рати" такво радно мјесто које ће се моћи прилагодити психичким и физичким 
потребама радника. Тако је настала Директива 90/270/ЕЕЦ о минималним 
захтјевима за сигурност и здравље при раду с рачуналом.  

Директивом су постављени минимални здравствени и сигурносни захтје-
ви за рад с рачуналом. Она дефинира обвезе послодавца везане за процјену ри-
зика радног мјеста за рачуналом, подузимање одговарајућих мјера за отклањање 
уочених недостатака те обавезе оспособљавања радника за рад на сигуран 
начин. Прилогом директиве дефинирани су захтјеви које мора испуњавати радно 
мјесто с опремом (екран, типковница, радни стол, радни столац) и радна околина 
(просторни захтјеви, расвјета, рефлексија и одбљесак, бука, топлина, зрачење).  

Процјена ризика односи се на поступак оцјењивања ризика од несрећа на 
радном мјесту у циљу сигурности и очувања здравља радника, те увјети под 
којима радник може обављати одређене послове, а процјеном ризика при раду с 
рачуналом утврђује се прилагођеност радног мјеста раднику.  

2. ПРОЦЈЕНА РИЗИКА ПРИ РАДУ С РАЧУНАЛОМ 
На темељу израђене Процјене примјењују се правила којима се отклања-

ју или на најмању могућу мјеру смањују опасности и штетности, те у ту сврху 
осигуравају потребна материјална средства. Ова обвеза одговара одредбама чла-
нка 6. ставка 3. Смјернице ЕЕЗ-а бр. 391/89. према којима је обвеза послодавца 
да, узимајући у обзир природу дјелатности, процјени ризике за сигурност и здра-
вље радника, између осталог у избору средстава рада, употријебљених кемиј-
ских твари и прилагођености радног мјеста радницима. Одредбама Директиве 
90/270/ЕЕЦ утврђују се увјети којима мора удовољавати радно мјесто код којег 
се претежни дио радног времена проводи за рачуналом. При томе је потребно 
придржавати се критерија који морају бити испуњени за такво радно мјесто.  

2. 1. Критерији ергономије радног мјеста за рад с рачуналом 
Ергономски обликовано радно мјесто је оно код којег су околина и ко-

риштени алати у највећој мјери прилагођени кориснику (слика 1). У сложеном 
суставу човјек-строј-увјети рада напредовати се може само ако се методе рада, 
увјети рада, стројеви и радна околина прилагоде човјеку, а не само ако се човјек 
прилагођава њима. Ергономски обликован информацијски сустав може значајно 
унаприједити продуктивност, смањити учесталост погрешака, а у исто вријеме и 
појаву стреса и монотоније.  

2. 1. 1 Zaslon 
Удаљеност заслона од очију радника не смије бити мања од 500 mm, али 

опет не толика да би раднику стварала тешкоће при читању података са заслона. 
Слика на заслону не смије треперити и фреквенција освјежавања слике заслона 
мора бити најмање 75 Hz за CRT заслоне и 60 Hz за LCD заслоне.  

Знакови, размаци између знакова и редова морају бити довољно велики, 
да их је могуће разликовати без напора, али не превелики како би текст био пре-
гледан.  

Освијетљеност и контраст на заслону морају бити подесиви, тако да их 
радник без тешкоћа може прилагођавати стању у радној околини.  
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Заслон мора бити помичан, тако да радник његов смјер и нагиб може 
прилагодити ергономским захтјевима рада.  

Мора бити осигурана могућност прилагођавања висине заслона висини 
очију радника, тако да очи радника буду у висини горњег руба заслона, правац 
гледања у истој равнини или укошен према доље до 20°.  

На заслону не смије бити одсјаја, јер он смањује читљивост знакова и уз-
рокује замор очију.  

Заслон мора бити чист, како би слика на заслону била јасна, а текст читљив.  

 
Слика 1.: Ергономски обликовано радно мјесто за рачуналом 

2. 1. 2.  Типковница 
Средња висина типковнице не смије прелазити 30 mm, косина јој не 

смије бити већа од 15°, а ако је њезин доњи руб виши од 1,5 cm потребан је про-
дужетак који служи као подлошка за шаку. Типковница мора бити слободно по-
кретна по цијелој радној површини, тако да омогућује раднику природно држа-
ње тијела и руку. Могућност помицања и прилагођавања типковнице не смије 
бити ограничена средствима за прикључивање или дужином кабела.  

На радном столу или радној површини испред типака мора бити најмање 
100 mm слободне површине за смјештај руку радника.  

Типковница не смије имати сјајну површину.  
Размјештај типки на типковници и карактеристике типки морају одгова-

рати ергономским захтјевима.  
Типке и симболи на типкама морају бити јасно означени и морају бити 

лако распознатљиви и читљиви.  
2. 1. 3 Радни стол или радна површина 
Радни стол или радна површина не смију бљештати и морају бити изра-

ђени од материјала који на додир није хладан.  
Површина стола или радна површина морају бити довољно пространи да 

буде могућ примјерен размјештај заслона, типковнице, писаних подлога и остале 
опреме, те да има довољно простора за руковање мишем.  

Испод стола мора бити довољно слободног простора за удобно сједење.  
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Радни стол или радна површина морају бити стабилни и, ако је то мо-
гуће, подесиви по висини.  

Држало за предлошке мора бити стабилно, подесиво и мора бити изве-
дено и постављено тако, да не оптерећује додатно очи, врат и/или главу.  

2. 1. 4 Радни столац 
Радни столац мора бити стабилан те мора раднику омогућити удобан по-

ложај и неометано помицање.  
Висина сједала радног столца мора бити подесива.  
Наслон мора бити ослонац за цијела леђа, подесив по нагибу и висини.  
Ослонац за ноге мора бити осигуран сваком раднику који то жели.  
Ослонац за ноге мора бити довољно висок и стабилан, мора омогућити 

удобан положај стопала и нагиб ногу и не смије имати склиску површину.  

2. 2 Захтјеви које мора испуњавати радни околиш 
Захтјеви везани за радни околиш односе се на радни простор, освијетље-

ност, блијештање и одсјај, буку, микроклиматске увјете и зрачење.  
2. 2. 1 Захтјеви везани за простор 
Захтјеви везани за радне просторије утврђују се према посебном пропису.  
Радно мјесто мора бити обликовано тако да радник не ради у присилном 

нефизиолошком положају.  
На радном мјесту мора бити довољно слободног простора да радник мо-

же лако мијењати свој положај и обављати потребне покрете при раду.  
2. 2. 2 Освијетљеност 
Природна или умјетна расвјета мора осигуравати задовољавајућу осви-

јетљеност већ према врсти рада од најмање 300 lux-a.  
Ометајуће блијештање и одсјаје на заслону потребно је спријечити одго-

варајућим постављањем елемената радног мјеста у односу на размјештај и тех-
ничке карактеристике извора свјетла.  

Редови стропних свјетиљака морају бити паралелни са смјером гледања 
радника на радном мјесту. Заслон мора бити намјештен и нагнут тако да не долази 
до зрцаљења свјетиљке на заслону.  

Свјетиљке у радној просторији морају имати такве свјетлосне техничке 
карактеристике да не узрокују зрцаљења на заслону.  

2. 2. 3 Блијештање и одсјаји 
Радно мјесто мора бити тако обликовано и постављено да извори свјет-

лости, прозори, други отвори или свијетле површине не узрокују непосредно 
блијештање или ометајуће зрцаљење на заслону.  

Прозори морају имати одговарајуће засторе (капке) за спрјечавање улаза 
сунчеве свјетлости на радно мјесто (или у простор тако, да не ометају рад).  

Заслон не смије бити окренут према извору или од извора свјетла, а у 
противном су потребне посебне мјере против блијештања и зрцаљења.  

2. 2. 4 Бука 
Бука опреме и других извора у просторији не смије ометати рад и не 

смије бити већа од 60 dBА.  
2. 2. 5 Микроклиматски увјети 
Микроклиматски увјети морају одговарати захтјевима за топлинску удо-

бност при раду без физичког напрезања (температура 20 – 24 °C).  
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Уколико се користи клима уређај, влажност зрака треба бити између 40 и 
60%, брзина струјања зрака највише 0,2 m/s.  

У топлом раздобљу температура просторије може бити највише 7 °C ни-
жа од вањске температуре.  

2. 2. 6 Зрачење 
Сва електромагнетска зрачења, осим видљивог зрачења, са становишта 

заштите здравља радника морају бити у складу с позитивним прописима.  

2. 3.  Захтјеви које мора испуњавати програмска опрема 
При обликовању, избору, наручивању и мијењању програмске опреме и 

обликовању радних задатака при раду с рачуналом, послодавац мора узети у об-
зир сљедећа начела: 

1. Програмска опрема мора бити таква да се радни задатак може извр-
шити.  

2. Програмска опрема мора бити једноставна за упорабу и прилагођена 
разини знања и искуству радника.  

3. Сустав мора раднику давати повратне информације о извођењу њего-
вих радних задаћа.  

4. Облик и брзина давања информација сустава морају бити прилагође-
ни раднику.  

5. Програмска опрема мора испуњавати ергономске захтјеве, посебице 
при обради података.  

6. Програмска опрема мора осигуравати, ако је могуће, на заслону там-
не знакове на свијетлој позадини. Уколико се користи заслон у боји, 
морају боје, а посебице позадина, бити што мање изразите, колико 
год је то могуће с обзиром на захтјеве рада.  

2. 4.  Процјена ризика 
Процјена ризика при раду за рачуналом темељи се на наведеним крите-

ријима који се односе на радно мјесто, радни околиш и програмску опрему.  
Табела 1.: Опћи подаци 

Radni prostor:  RM

Ime i prezime: Miklaužić Danijela Radno mjesto: Tajnica uprave

Broj radnih sati 
provedenih na radu za 
računalom

> 4 h dnevno Sredstva za rad: računalo, fax, 
telefon

Korekcijska pomagala 
vida NE Pregled vida kod specijaliste:  NE

Dnevni raspored rada: u jednoj smjeni Tjedni raspored rada: 40 sati rada

Skraćeno radno 
vrijeme: NE Dnevni odmori: prema potrebi

Osposobljenost radnika 
za rad na siguran način 
s računalom 

NE
Prethodne ozljede ili 
profesionalne bolesti na radnom 
mjestu

NE

Ured 
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Резултати добивени анализом и мјерењем физикалних величина уносе се 
у обрасце, те се приказују табеларно.  

У табели 1 уносе се опћи подаци о раднику и његовим психофизичким 
способностима обављања послова за рачуналом.  

Табела 2.: Анкетни лист радног мјеста (chek листа) 

DA NE DA NE

Ergonomski oblikovano x Zaslon nije okrenut prema ni od svjetla x

Dovoljno slobodnog prostora za rad x

Osvijetljenost adekvatna vrsti rada (> 300 
lx) x Redovi stropnih svjetiljki paralelno su 

smjeru gledanja x

Ometajući odsjaj, bliještanje, zrcaljenje x Prozori imaju odgovarajuće kapke (sjenila) x

Temperatura zraka [20-24oC] x Ugrađena klima: x

Relativna vlažnost (40-60%) x Prilagođena ventilacija: x

Brzina strujanja zraka [<0,2 m/s] x Elektromagnetsko (µT)  x

Buka (<50 dB(A)) x

Prostrana radna površina stola x Ne blješti radna površina x

Stol je stabilan x Dovoljno mjesta ispod stola za udobno 
sjedenje x

Stol na dodir nije hladan x

Podesiv po visini (sjedalica) x Naslon za cijela leđa x

Naslon podesiv po visini x Udoban za sjedenje x

Naslon podesiv po nagibu x Moguće je nesmetano pomicanje x

R A D N O    M J E S T O

R A D N I    O K O L I Š

R A D N A   O P R E M A  -  RADNI STOL ILI RADNA POVRŠINA

R A D N A   O P R E M A  -  RADNI STOLAC

O P I S    I S P I T N E   R A D N J E
ZADOVOLJAVA

O P I S    I S P I T N E   R A D N J E
ZADOVOLJAVA
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DA NE DA NE

Slobodno pokretna po cijeloj površini stola x Nema sjajnu površinu x

Srednja visina (< 30 mm) x Ergonomski razmještaj tipki x

Kosina (<15 st.) x Lako čitljivi znakovi x

Donji rub (< 1,5 cm ili ima produžetak za 
šaku) x

Udaljen od očiju ( min 500 mm) x Prilagodljiva visina i kosina očima x

Slika ne treperi (>75 Hz za CRT i > 60 Hz 
za LCD), vrsta LCD Nema odsjaja x

Znakovi su vidljivi, oštri i pregledni x Pomičan x

Osvijetljenost i kontrast su podesivi x Čist x

Programska oprema prilagođena razini 
znanja i iskustvu radnika x Programska oprema ispunjava ergonomske 

zahtjeve x

Oblik i brzina davanja informacija  sustava 
prilagođeni radniku x Programska oprema osigurava kontrasnost 

znakova i podloge x

R A D N A   O P R E M A  -  TIPKOVNICA

R A D N A   O P R E M A  -  ZASLON

P R O G R A M S K A   O P R E M A  

N A P O M E N E: Radnik mora biti osposobljen za rad na siguran način i ergonomsko oblikovanje radnog mjesta 

O P I S    I S P I T N E   R A D N J E ZADOVOLJAVA O P I S    I S P I T N E   R A D N J E ZADOVOLJAVA

 
Мјерење физикалних величина обавља се специјализираним инструмен-

тима сукладно посебним прописима.  
На мјесту испитивања утврђује се оспособљеност радника за ергономско 

уређење радног мјеста.  
Утврђују се средства рада којима радник рукује, евентуално потребне 

увјете за руковање (оспособљавање за рад с радном опремом), рад у смјенама, 
ношење корекцијских помагала и слично.  

Раднике који на радном мјесту с рачуналом раде више од 4 сата дневно, 
послодавац има обвезу упутити на претходне лијечничке прегледе које обавља 
специјалиста медицине рада.  

Уколико постоји потреба, послодавац је раднику дужан осигурати одго-
варајућа корекцијска помагала.  

Утврђивање ризика по здравље на радном мјесту с рачуналом утврђује се 
на темељу већ наведених критерија. У табели 2 приказан је један од могућих 
начина уписивања података, односно резултата испитивања мјерења и запажања.  
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У сажетом облику наведени су критерији за оцјену исправности, а с об-
зиром на стварно утврђене чињенице, закључује се задовољење прописаних па-
раметара. Испитивања могу проводити стручне особе које имају потребна ов-
лаштења за испитивања фактора радног околиша. Мјерења се врше намјенским 
инструментима, сукладно међународним стандардима.  

Уколико су у радном простору присутни и други ризици, потребно је 
провести процјену ризика сукладно националним прописима у складу с међуна-
родним директивама и конвенцијама.  

3. ЗАКЉУЧАК 
Из наведеног је видљиво за су за процјену ризика за рад с рачуналом од-

ређени врло опсежни критерији. Процјена се првенствено базира на психо-фи-
зичким могућностима радника, те могућности прилагодбе радног мјеста.  

За раднике који носе офталмолошка помагала послодавац је у обвези 
осигурати редовите лијечничке прегледе те по потреби осигурати и друге мјере 
заштите (вишекратне краће паузе у току радног времена, рекреативне вјежбе на 
радном мјесту и др.) 

Ергономским уређењем радног мјеста те периодичном обновом процјене 
ризика (у циљу утврђивања и отклањања недостатака), осигурати ће се већа 
продуктивност и задовољство радника, што у коначности доводи до здравијих 
радних увјета и веће профитабилности пословања.  

4. ЛИТЕРАТУРА 
1. *** Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990: the minimum safety 

and health requirements for work with display screen equipment 
2. *** ISO 9241-3:1992 – Ergonomic requirements for office work with 

visual display terminals (VDTs) – Part 3: visual display requirements 
3. *** Safety and Confort Guide, HP Company, доступно на www hp. 

com/ergo 
4. *** Working safely with Video Display terminals, OSHA, доступно на www. 

osha. gov 
5. Killingley Julian: Directive 90/270/EEC - A Job For Human Factors  
6. *** WISHA Services Division: Office Ergonomics - Practical solutions for 

a safer workplace 
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ПРОЦЈЕНА РИЗИКА ПРИ РУЧНОМ ПРИЈЕНОСУ ТЕРЕТА 
 

Ивана Штајнер Гогић1, Бруно Штајнер2 
ivana@zitel. hr, bstajner@pbz. hr 

РЕЗИМЕ 

Ручни пријенос терета представља значајан ризик за развој болести мишићног и 
коштано-зглобног сустава, а нарочито за болести краљежнице. Ризик за оштећење здравља 
повећава се с временом експонирања, лошим радним увјетима и неискуством приликом 
подизања и пријеноса терета. Директивом 90/269/ЕЕЦ (Минимални захтјеви за сигурност 
и здравље при ручном руковању с теретима, при чему постоји могућност оштећења леђа 
/4. појединачна смјерница у смислу чланка 16. смјернице 89/391/ЕЕЦ) прописана је обвеза 
израде процјене ризика на радним мјестима гдје се врши ручни пријенос терета, а према 
израчуну укупног оптерећења радника прописаном у Директиви 90 /269 /ЕЕЦ.  

У раду је на практичном примјеру приказан начин израде процјене ризика при 
ручном пријеносу терета.  

Кључне речи: процјена ризика, ручни пријенос терета, здравље 
 
 

RISK ASSESSMENT ON MANUAL HANDLING OF LOADS 

ABSTRACT 

Manual handling represents a significant risk for development of musculoskeletal 
disorders, especially for backbone disorders. The risk of health damage increases with the time of 
exposure, bad working conditions and inexperience in manual load handling. The Directive 
90/269/EEC (on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads 
where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the 
meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)) prescribes an obligation of making risk 
assessment in the work places where there is manual handling of loads, according to the analysis 
of total load on workers regulated in Council Directive 89/391/EEC.  

The material shows a practical example of procedure of making risk assessment of 
manual handling of loads.  

Key words: risk assessment, manual handling of loads, health 

1. УВОД 
Ручни пријенос терета још увијек је често присутан приликом извођења 

многих радних задатака у различитим дјелатностима. Код ових послова присут-
на су велика статичка и динамичка оптерећења и напрезања која се могу кла-
сифицирати као тешки тјелесни рад.  
                                                

1 ЗИТЕЛ д.о.о., Република Хрватска, Загреб, Перуанска 14 
2 ЕУРО ЕДУКА Установа за образовање одраслих., Република Хрватска, Загреб, Перуанска 14 
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Оптерећење приликом пријеноса (дизање, преношење и спуштање) тере-
та доводи до напрезања мишићно-коштаног-везивног сустава и срчано – крво-
жилног сустава. Проблеми који настају нису само преоптерећење мишића већ 
могу довести и до посјекотина или фрактура због озљеда приликом пријеноса 
терета.  

Директива Вијећа 90/269/ЕЕЦ наводи минималне захтјеве који се морају 
поштивати приликом ручног руковања с теретима гдје постоје могућности ош-
тећења леђа, а односе се на здравствене и сигурносне захтјеве приликом обав-
љања таквих радних задатака.  

Процјеном ризика радног мјеста утврђују се опасности и штетности по 
здравље радника те увјети под којима радник може обављати одређене послове, 
а процјеном ризика при ручном пријеносу терета утврђује се оптерећеност и 
могућност радника да даље настави радити на таквим пословима.  

2. ПРОЦЈЕНА РИЗИКА КОД РУЧНОГ РУКОВАЊА ТЕРЕТОМ 
Ручно руковање теретом значи сваки физички рад који укључује дизање, 

преношење, спуштање, гурање, вучење или ношење терета људском снагом и 
друге сличне радње, које ради својих значајности или ради неправилних ерго-
номских увјета представља опасност прије свега за оштећење леђа радника.  

Када је то могуће, ручно преношење терета требало би се замијенити с 
примјереном радном направом и помагалима, те проводити организацијске и тех-
ничке мјере за смањивање оптерећености леђа и с тим повезани ризик од њезиних 
оштећења у случајевима када није могуће избјећи ручно преношење терета.  

Послодавац има дужност организирати рад тако да је радни задатак 
сигуран и без опасности за здравље радника.  

Обвеза је послодавца да изради Процјену ризика за радна мјеста, те оци-
јени здравствене и сигурносне утјецаје при том раду, а према чланку 6. ставка 3. 
Смјернице ЕЕЗ бр. 391/89. Директивом 90/269/ЕЕЦ су прописани увјети који се 
морају поштивати приликом ручног руковања теретом, као и чимбеници које 
треба узети у обзир при оцјењивању ризика за сигурност и здравље радника при 
ручном пријеносу терета.  

Највеће дозвољене масе терета које смију преносити радници овисе о 
сполу и добу радника како је то наведено у табели 1 (према норми ИСО 11228-
1), а дневна маса укупно пренесеног терета не мије бити већа од 1. 000 кг.  

Табела 1: Највеће дозвољене масе терета (у кг) с обзиром на спол и доб радника 

Доб Мушкарци Жене 
15 до 19 година 35 13 

од 19 до 45 50 15 
изнад 45 година 45 13 

Труднице  5 

1. Чимбеници при оцјењивању ризика 
Чимбеници које треба узети у обзир при оцјењивању ризика за сигурност 

и здравље радника при ручном преношењу терета, посебице за оштећење леђа: 
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1. Значајке терета: 
- његова тежина, облик и димензије, 
- положај хватишта, 
- положај тежишта, 
- могућност нехотичног и непредвиђеног помицања.  

2. Оптерећења радника:  
- потребно држање или помицање (гибање) тијела, посебице закре-

тање трупа у предјелу краљежнице те држање тијела у претклону, 
- удаљеност терета од тијела радника, 
- водоравна и/или окомита удаљеност, на коју је потребно преније-

ти терет 
- интензитет, учесталост и трајање потребне тјелесне силе, 
- упораба одговарајуће особне заштитне опреме, 
- наметнути ритам рада, на којег радник не може утјецати, 
- расположиво вријеме за одмор и мировање.  

3. Значајке радног околиша: 
- простор, који је на располагању раднику, посебице у вертикалном 

смјеру, 
- висинска разлика између појединих разина хода, прихваћања и 

одлагања терета и – температура, влажност и брзина струјања 
зрака у простору, 

- освијетљеност радног мјеста, 
- врста површине по којој се преноси терет, 
- својства радне одјеће и обуће.  

Процјена ризика од оптерећења ради се према методи оцјењивања опте-
рећења здравих радника узимањем у обзир наведених чимбеника.  

2. Метода оцјењивања оптерећења здравих радника 
Метода оцјењивања оптерећења базира се на израчуну укупног опте-

рећења здравих радника, а за израчун се узимају бодови из табела, које су дане у 
наставку рада, у овисности о присутним параметрима на радном мјесту, а према 
норми ИСО 11228-1.  

Временско одређивање оптерећења 
Послодавац прво мора утврдити да ли се при обављању радних задаћа 

ради о покретима с краткотрајним преношењем или о покретима при којима др-
жање и преношење терета траје дуље.  

Уколико се ради о краткотрајном преношењу терета важна је учесталост 
радних задаћа, док је код дуготрајног преношења важан удио времена пуног 
оптерећења у односу на вријеме трајања радне задаће. Ако је трајање људске 
снаге при пријеносу краће од 30% потребног времена за обављање радне задаће, 
ради се о краткотрајном оптерећењу.  

Бодовно вредновање оптерећења се одређује с обзиром на број потреб-
них радних задаћа тијеком једнога радног дана.  

Радним даном се сматра трајање рада у једној смјени (табела 2).  
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Табела 2: Временско одређивање оптерећења 

Краткотрајно преношење 
терета – број задаћа 
тијеком радног дана 

Дуготрајно преношење терета – 
зброј времена при ручном пријеносу 

терета у радном дану 

Вриједност 
у бодовима  

Т (1) 
мање од 10 пута мање од 30 минута 1 

10-40 пута од 31-60 минута 2 
41-200 пута од 61-180 минута 4 

200-500 пута од 181-300 минута 6 
више од 500 пута више од 300 минута 8 
 
Тежина терета 
Приликом бодовног вредновања тежине терета узима се пријем најтежег 

терета с обје руке, а у обзир се узима спол радника који извршава радне задаће 
(табела 3).  

Табела 3: Тежина терета (пријем с обје руке) 

Тежина терета (кг) Вриједност у 
бодовима  

Т (2) За мушкарце За жене 

до 10  до 5  1 
10-20  5-10 2 
20-30 10-15 4 
30-40 - 7 

више од 40 - 10 
 
Положај тијела и терета приликом преношења 
Начин положаја тијела приликом захвата, пријеноса, додавања и спушта-

ња терета, као и положај самог терета у односу на тијело те колики је пут прено-
шења бодује се према табели 4.  

Табела 4: Положај тијела и терета приликом преноšења 

Положај тијела Опис положаја приликом преношења 
терета 

Вриједност 
у бодовима 

Т (3) 

 

 

- горњи дио тијела усправан без закретања, 
- терет уз тијело (наслоњен на тијело), 
- кратки пут преношења 

1 

 

 
 

- тијело у благом преклону или је горњи 
дио тијела лагано закренут  

- терет уз тијело 
- сиједећи положај или краћи пут 

преношења (до 5 корака) 

2 
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- тијело у дубоком претклону или јако нагну-
то према напријед 

- мањи претклон, истовремено је горњи дио 
тијела мало закренут  

- терет далеко од тијела или у висини рамена 
- сједећи или стојећи положај 

4 

 

 
 

- тијело у дубоком претклону с тиме да је 
истовремено закренут горњи дио тијела 

- терет далеко од тијела 
- непримјерена стабилност држања тијела у 

стојећем, чучећем или клечећем положају 

8 

 
На слици 1 приказан је исправан начин прихваћања терета код ручног 

руковања теретом.  

 
Слика 1: Исправан начин ручног руковања теретом 

Стање на мјесту рада 
На темељу ергономских увјета на мјесту рада ради се бодовање (табела 5).  

Табела 5: Стање на мјесту рада 

Стање на мјесту рада 
Вриједност у 

бодовима 
Т (4) 

Добри, ергономски одговарајући увјети на радном мјесту 
(довољан простор, раван и чврст под, који није клизав, 
задовољавајућа освијетљеност, примјерено хватиште терета) 

0 

Неергономски увјети на радном мјесту, Скучен радни простор 
(површина за радника мања од 1,5 м2, сигурност стајалишта је 
ограничена (неравно, нагнуто, меко или клиско, степенице) 

1 

Простор ограничен обзиром на висину < 2 м 2 
 
Радно искуство 
Недостатак радног искуства може придонијети ризику озљеде леђа па се 

оно бодује како је то исказано у табели 6.  
Табела 6: Радно искуство 

Радно искуство на пословима  
које обавља /у мјесецима 

Вриједност 
 у бодовима 

Т (5) 
0-12 1 

12 и више 0 
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Температура у радном околишу 
Неадекватна температура (ниска или висока, те нагле промјене) може 

значајно утјецати на појаву ризика приликом руковања теретом (табела 7).  
Уколико се јављају повећане и снижене температуре бодови се збрајају и 

укупна вриједност се узима као коначна вриједност у бодовима (Т6).  
Табела 7: Температура у радном околишу 

Температура  
(оС) 

Вриједност  
у бодовима 

Т (6) 

Температура  
(оС) 

Вриједност  
у бодовима 

Т (6) 
испод - 20 10 - 4 0,4 

- 18 8,1 - 2 0,1 
- 16 6,4 од – 1 до +21 0 
- 14 4,9 22 0,70 
- 12 3,6 24 1,74 
- 10 2,5 26 3,74 
- 8 1,6 28 6,02 
- 6 0,9 изнад 30 10 

 
Оцјењивање укупног оптерећења 
Укупно оптерећење је показатељ оптерећења радника свим наведеним 

параметрима рада и околиша (табела 8).  
Оцјењивање укупног оптерећења се израчунава по једнаџби: 

О = (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) * T1   (1) 
Табела 8: Образложење утврђених вриједности 

УО Образложење утврђених вриједности 

до 10 Ниско оптерећење – не постоји опасност за здравље због ручног пре-
ношења терета.  

10 до 
25 

Повећано оптерећење – могућност прекомјерног оптерећења код радника са 
смањеном радном способношћу.  

26 до 
50 

Велико оптерећење – могућност прекомјерног оптерећења код здравих 
радника. Потребно је истражити могућности за смањивање оптерећења због 
ручног преношења терета.  

изнад 
50 

Врло велико оптерећење – велика могућност настанка здравствених 
оштећења због ручног преношења терета. Нужна је упораба одговарајуће 
опреме или других метода рада за смањивање тјелесног оптерећења.  

 
Уколико ступањ оптерећености прелази 40 бодова на радном мјесту, на 

којем радник при ручном пријеносу терета мора обављати понављајуће покрете 
с наметнутим ритмом рада а није могућ истовремени рад више радника, посло-
давац мора осигурати радницима на сваких 55 минута непрекидног рада најмање 
5 минута одмора. За вријеме одмора радник мора напустити своје радно мјесто, 
одмарати се у примјереном положају или обављати корективне вјежбе растезања 
и растерећивања одређених скупина мишића. Такви послови спадају у послове с 
посебним увјетима рада и за њих су утврђени захтјеви у погледу здравственог 
стања, забрана рада трудница те рок за поновну провјеру здравственог стања.  
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У наставку рада дан је примјер израчуна укупног оптерећења приликом 
монтаже електричних инсталација.  

3. Процјена ризика ручног пријеноса терета  
на пословима монтаже електричних инсталација 

Ради лакшег сналажења параметри рада и радног околиша за послове мо-
нтаже електричних инсталација у једном друштву дани су у табели 9.  

Табела 9.: Оцјена укупног оптерећења приликом ручног пријеноса терета 
на пословима монтаже електричних инсталација 

Т 1 

Периодично понављајуће гибање с краткотрајним 
преношењем терета број задаћа тијеком радног дана 

Вриједност у бодовима Т 
(1) 

41 – до 200 пута 4 

Т 2 

Тежина терета (кг) Вриједност у точкама Т(2) 

За мушкарце  

30 до 40 кг 7 

Т 3 

Положај тијела Опис положаја приликом прено-
шења терета Вриједност у бодовима Т(3) 

 Тијело у дубоком претклону или јако 
нагнуто према напријед.  
Мањи претклон, истовремено је гор-
њи дио тијела мало закренут терет 
далеко од тијела или у висини раме-
на сједећи или стојећи положај 

4 

Т 4 

Стање на мјесту рада Вриједност у бодовима Т(4) 

Неергономски увјети на радном мјесту  
(неравно, нагнуто, меко или клиско, степенице) 1 

Т 5 

Радно искуство на пословима које обавља Вриједност у точкама Т(5) 

12 мјесеци и више 0 

Т 6 

Температура (°Ц) Вриједност у бодовима Т(6) 

од -1 до +21 0 
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Из табеле 9. оцјењује се укупно оптерећење радника на пословима мон-
таже електричних инсталација према једнаџби: 

УО = (7 (T2) + 4(T3) + 1 (T4) + 0 (T5) + 0 (T6)) * 4(T1) = 48   (1) 

У овом случају укупно оптерећење радника приликом пријеноса терета 
спада у велико оптерећење те постоји могућност прекомјерног оптерећења код 
здравих радника. Потребно је истражити могућност за смањивање оптерећења 
због ручног пријеноса терета.  

3. ЗАКЉУЧАК 
Из наведеног је видљиво да је за израду процјене ризика при ручном 

пријеносу терета потребно стручно знање, али и сурадња послодавца, стручњака 
заштите на раду те специјалисте медицине рада, како би се резултати могли 
квалитетно обрадити. Специјалиста медицине рада након завршене обраде пода-
така, а код ступња оптерећености већег од добивених 40 бодова, мора препору-
чити најбољи начин кориштења одмора тијеком рада.  

Анализом радног мјеста према примјеру на пословима монтаже електри-
чних инсталација добивено је укупно оптерећење 48 бодова што нам говори да 
је на истом радном мјесту присутно велико оптерећење. Потребно је осигурати 
одморе од 5 минута на сваких 55 минута рада на начин како то предложи спе-
цијалиста медицине рада, те је потребно гдје је то могуће, употребљавати меха-
ничке начине подизања терета како би се смањило укупно присуство ручног 
пријеноса терета. Радници на тим пословима морају периодично сваке друге 
године контролирати здравствено стање код специјалисте медицине рада.  

4. ЛИТЕРАТУРА 
1. *** Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990: on the minimum 

health and safety requirements for the manual handling of loads where 
there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual 
Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 

2. ***: ISO 11228-1 of May 2003: Ergonomics – Manual handling. Part 1: 
Lifting and carrying.  

3. Ћирић Т.: Ручно руковање теретима и мјере заштите на раду, до-
ступно на http://www. huznr. hr/dokumenti/2004_06_03_teret. pdf 

4. ***: Hazards and risks associated with manual handling of loads in the 
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ABSTRACT 

The paper presents the aspect of risk based on the category of danger. A survey of that 
concept is given through the near history in Soviet and Russan science dealing with the 
phenomenon. Today, the system of estimation of professional risks and management of health 
protection of firemen on the basis of performance of strategic and tactical problems is improved.  

Key words: risk, assessment, danger, protection 

РЕЗИМЕ 

Рад се бави аспектом ризика који је заснован на категорији опасности. Дат је 
приказ тог концепта кроз ближу совјетску и руску историјy науке која се овим феноменом 
бави, Данас је систем процене професионалног ризика и управљања здравственом 
заштитом ватрогасаца са тачке стратегије и тактике побољшан.  

Кључне речи: ризик, опасност, заштита 

1. ASPECTS OF TREATMENTS AND CONCEPTS OF A RISK 
The risk exists irrespective of behavior of the person and this concept can be 

characterized existing laws. This is the objective nature of occurrence of risk as the 
relationship of cause and effect. If one speaks about the subjective nature of risk, here 
it is expressed in an individual estimation uncertainty that is reactions of the person to 
occurring events. Uncertainty is- «incompleteness or insufficient clearness of the in-
formation in any activity or its own results» A. A. Bykov.  

In this paper we will stop on approaches to definition of risk by means of 
categories of the opposite maintenance, namely concept of danger. Still the Soviet sci-
entists (Grinberg, 1963; Merzin, 1974, Shaminov, 1979) - supporters of the objective 
concept of risk closely connected two concepts - risk and danger. According to the 
Russian scientists (A. A. Bykov and B. N. Porfirev) it is possible to allocate two basic 
approaches such: when danger is base, and risk - derivative concept and the opposite. At 
both approaches «the base concept opens essence of risk whereas its formal 
interpretation contains or in derivative concept (the first of the specified approaches), or 
in base concept (the second approach)». In the first approach risk means potential 
possibility of the caused damage or harm, namely danger. It is possible to consider 
danger as a risk source (Kates and Slovic, 1983; Kaplan and Garrik, 1981). If one takes 
the second approach here base concept can be danger which will cause a damage or 
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harm or can bear threat of a life and to health of the person. In this case risk it is possible 
to consider as «the quantitative characteristic of possible danger, namely to occurrence 
of situations or the events menacing to integrity, viability, stability of functioning of 
objects» and consequences of its realization. In this paper risk is possibility of causing of 
a damage or harm to object or the subject which can be explained and caused existence 
of sources of such harm (damage), namely danger sources.  

Let's stop on danger sources. It is difficult-provided accident which also is dif-
ficult for predicting and calculating, difficultly to provide with certain accuracy. These 
sources concern natural, technogenic and social factors. They are shown in the 
environment which depends on desire or actions of the person a little.  

This class of dangers numerous researches of risk, in particular the analysis of 
probabilities and frequency of their approach and as causally investigatory com-
munication are possible losses and consequences also concern. Other class of sources 
of danger is connected with actions of the person: «which undesirable consequences 
for it, for other people or objects of natural or artificial environments can have, here 
again the risk is a characteristic of actions of the subject».  

It is necessary to notice one more circumstance that the risk is a derivative not 
only from concept "danger", but also from concept vulnerability which characterizes 
«loss by object (subject) of stability (security) to adverse action rendered on it. » That 
there was a risk, it is necessary that ball danger or undesirability of possible results in 
development of an adverse situation. Danger can arise at an external or internal source 
of danger in relation to the given object; assumes its influence or susceptibility on the 
given object. It is possible to draw a conclusion that «the risk of certain action (riskiness 
of the decision) appears only in the event that there is a danger of drawing of harm 
(damage) to the subject or object of realization of the decision». The decision in this 
case cannot provide full protection against this danger. Therefore the risk can arise in the 
presence of danger and vulnerability as conditions necessary for it. What interrelation 
has concepts of risk resulted above with other concepts important for the decision of 
problems of an estimation, the analysis and management of risk, namely an emergency 
situation, disaster, accident. All these phenomena are a realization of risk in 
circumstances when forces of destruction of the nature on the person and objects. For 
example economy, exceed resources of their protection and, objects of influence from it 
become more vulnerable. There can be objective reasons of vulnerability of object 
which can depend at most the natural phenomena (anomalies), protect from which 
operating technics or other means not in a condition. The subjective reasons of 
vulnerability can be insufficient readiness of officials in acceptance of the correct 
scientifically-proved administrative decisions.  

At the emergency situation occurrence which consequences are human 
victims, harm to health of people and environment, considerable material losses, im-
mediate reaction of rescuers, fire, health services etc. for protection and elimination of 
these consequences is necessary. If it is not possible to prevent these negative con-
sequences they can pass in a zone of disaster of social character. The specified con-
sequences accept deep, long character that globally worsens population health in the 
given territory and conditions of its existence, there is an infringement and destruction 
of natural ecosystems (the Federal law, 2002).  

If conditions become even worse and the specified changes lead «to ir-
reversible character it will mean total loss by social and ecological systems of their 
system properties, their disintegration and, either their disappearance or replacement 
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with qualitatively other systems, i. e. accident». It is necessary to notice that the 
disaster or accident can arise and, passing an emergency situation phase, in that case if 
«the natural risk appears is exclusively great». It occurs, if vulnerability of objects of 
dangerous influence is very great and repeatedly concedes to its destructive force.  

By consideration of the general laws of development of the dangerous pheno-
mena (natural, technogenic, social) in emergency situations (acts of nature, natural and 
technogenic accidents) it is necessary to specify factors which influence frequency of 
occurrence accidents in some territories: (These factors are investigated by the Rus-
sian scientific V. A. Akimov, 2004) we will state some of them: 

- Kinds, frequency and force of initiating events: the dangerous natural, 
technogenic and social phenomena;  

- relative existential distribution of the centers of the dangerous phenomena 
and objects of influence of their damage effects;  

- the areas of operative ranges of negative factors of the dangerous phenomena;  
- security of a techno-sphere objects;  
- stability of objects to action of loadings from the dangerous phenomena;  
- efficiency of systems of safety of potentially dangerous objects interfering 

development of emergencies in failure;  
- an arrangement of people at the moment of the dangerous phenomenon 

concerning objects of a technosphere.  
At an establishment of quantity indicators of V. A. Akimov estimates 

influence of the specified factors and their interrelation, defining model for an 
estimation of natural, man-made and technogenic risks on following parameters: 

 the dangerous phenomenon in considered territory; 
 hits of any object of a technosphere in an operative range of negative 

factors of the dangerous phenomenon; 
 destructions of objects of a technosphere as a result of action of amazing 

factors of the dangerous phenomenon (creates an emergency) 
 refusal of system of safety of potentially dangerous object because of 

various combinations of insufficient reliability, the human factor, etc.; 
 causing of damage as a result of destruction of objects of a technosphere 
All the specified phenomena in this model are described by the developed 

techniques and formulas which we in these theses shall not result. Results of influence 
of the negative factor on people can be diseases, traumas and death. Owing to what at 
definition of social risk as a result ЧС as damage the death-roll and victims is 
considered. In this case we for an estimation of damage shall consider event of a finding 
of people during the moment of the dangerous factor in buildings and constructions, 
namely the spatial and time factors considering an opportunity of influence on people 
more dangerous, than primary factors of the dangerous phenomenon, secondary negative 
factors at destruction of buildings and constructions. A conclusion: The opportunity of 
approach of damage in the certain territory for the certain interval is characterized by 
risk, namely product of frequency of emergency situation on their consequences.  

2. SOME QUESTIONS OF PREVENTIVE MAINTENANCE  
OF A TRAUMATISM AND MANAGEMENT OF PROFESSIONAL 
RISKS IN SYSTEM OF THE STATE FIRE SERVICE 

The specified aspects are analysed and investigated by the Russian scientists A. 
V. Matyushinym, A. A. Poroshinym, E. V. Bobrinevym (ВНИИПО, 2005). Authors in 
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the works specify, what? The labour safety and an estimation of risk for health is 
impossible without sufficient and full base of the information as about quantitative and 
qualitative characteristics of influencing factors, and about parameters of health of the 
population that does necessary creation and functioning of system of socially-hygienic 
monitoring.  

By definition of the World organization of public health services is under-
stood as a professional risk. The mathematical concept reflecting expected weight and 
(or) frequency of adverse reactions to the given exposition, i. e. on influence of the 
concrete harmful factor of the certain level. And in clause 3 of the Federal law of the 
Russian Federation “About social insurance from accidents on manufacture and 
occupational diseases” The professional risk is defined as “Probability of damage 
(loss) of health or death secured, connected with execution of duties by it under the 
labour contract (contract) and in other cases established by the present Federal law.  

At an estimation and the analysis of a professional risk we consider, conse-
quence of that are occupational diseases, an industrial traumatism, desease with time 
disability, prevalence of chronic diseases among working, physical inability and death 
rate. During performance of the work firemen influenced a lot of adverse factors. As has 
shown the analysis, at system GPS there is an insufficient regular control of qualitative 
structure and levels of influence of dangerous factors of a fire. From this follows, what it 
is impossible to receive “An integrated estimation” Influences of dangerous factors on 
firemen at execution of official duties by them and as consequence and estimations of a 
professional risk. Today the system of an estimation of professional risks in ГПС and 
managements of health protection of firemen on the basis of performance of strategic 
and tactical problems is improved. From the analysis of the revealed general laws of 
infringement of health of firemen of-separate group which influences at performance of 
the work of huge quantity of harmful and dangerous factors, speaks about expediency of 
creation in system of the Ministry of Emergency Measures of Russia “Sanitary-and-
hygienic and union-pathologic services”.  

The offered administrative decision is necessary for the optimum decision of 
preventive, diagnostic and other questions, development of requirements to prophylactic 
medical examination and rehabilitation of patients with occupational diseases. Decisions 
lawgiving-normative character - in due time to diagnose occupational diseases at early 
stages; will create preconditions on preservation of health and work capacity of firemen, 
that in turn will create necessary conditions for preventive maintenance and prevention 
of an output of firemen on physical inability, increase in life expectancy of firemen and 
their able-bodied period of activity. Authors offer, for example, maintenance of a drink-
ing mode and various ways of normalization of a thermal mode of an organism at per-
formance of fighting work by firemen. Considering, that activity of firemen has the 
special nervously-strained character in system of the Ministry of Emergency Measures 
of Russia the specialized psychological service is created.  

For preventive maintenance of a traumatism it is offered to give great value of 
efficiency of forms and to methods of medical-psychological and sociolabor rehabili-
tation of firemen. Here some offered measures of preventive maintenance of a trauma-
tism:-primary preventive maintenance: 

 primary preventive maintenance; 
 introduction of the newest kinds of the equipment and tactical receptions and 

ways of suppression of fires and carrying out of rescue works, with the pur-
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pose of reduction of time of influence of dangerous factors of a fire on fire-
men; 

 development and introduction of new means of an individual defence of 
firemen;-observance of modes of work and rest of firemen at performance 
of official duties by them; 

 psychological preventive maintenance of stressful frustration of firemen;-
propagation of a healthy way of life among firemen; 

 carrying out of improving actions with group of risk.  
In the conclusion it is possible to assume, that professional risks in the State 

fire service of the Ministry of Emergency Measures of Russia to become one of signi-
ficant parts of a control system perfection and efficiency of application of legal as-
pects of social protection of firemen. In any conditions of a social and economic 
situation in Russia the constant critical analysis of system of social protection of 
firemen, working conditions which by criteria concern to a category of the most 
dangerous is required. It is necessary to specify also some acts regulating designated 
aspects: 

 The constitution of the Russian Federation in ст. 37 proclaims ”Everyone 
has the right to work in the conditions which are meeting the requirements 
of safety and hygiene” Social security on age, in case of illness, physical 
inability is guaranteed; 

  the-federal law ”About sanitary-and-epidemiologic well-being of the 
population” Item 25 defines:”Working conditions, a workplace and labour 
process should not render harmful influence on the person”  

 The-federal law ”About bases of a labour safety in the Russian Federa-
tion” It is directed on “Creation of the working conditions corresponding 
requirements of preservation of a life and health of workers during labour 
activity” the right of the worker to reception of a trustworthy information 
is established about ”Existing risk of damage of health, and also about 
measures of protection from influence of harmful or dangerous factors”; 

 The-federal law ”About obligatory social insurance from accidents on 
manufacture and occupational diseases” Which enters concept of a profes-
sional risk and establishes economic mechanisms of its restriction through 
insurance tariffs, how new forms of management of preventive maintenance 

 Сorrected on a labour safety in divisions of the State fire service of the 
Ministry of Emergency Measures of Russia which define system of the 
actions directed on creation of conditions, providing safety of health and 
working capacity of employees ГПС Ministry of Emergency Measures 
Rossi at performance of official duties.  
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САГЛЕДАВАЊЕ СА АСПЕКТА УЧЕШЋА МЕДИЦИНЕ РАДА 
ЗАПОСЛЕНОГ ГУМАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ КАО РАДНО МЕСТО 

СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ 
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РЕЗИМЕ 

На основу присутних података, препознатих и утврђених опасности и штетности, 
врши се процењивање ризика-вероватноћа настанка и тежина повреде на раду, оштећење 
здравља и обољење запосленог.  

Запослени у гумарској индустрији-радник косог сечења- на свом радном месту 
изложен је механичким опасностима, као и оним које се појављују коришћењем електричне 
енергије. Идентификоване штетности су: бука и вибрације, оне које проистичу из психичких 
и психофизичких напора, штетности везане за организацију рада. Ови фактори својим дело-
вањем могу довести до нарушавања општег здравственог стања, утичу на ток болести, радну 
способност, квалитет и ефикасност рада. Служба медицине рада даје посебне здравствене ус-
лове које запослени на овом радном месту треба да има: одсуство тежих психијатријских и 
неуролошких стања, болести КВС, коштаног система; очуваност чула вида (ширина видног 
поља, колорни вид), очувано чуло равнотеже.  

На основу оцене службе медицине рада послодавац актом о процени ризика утвр-
ђује посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени.  

Кључне речи: процена ризика, медицина рада 
 
 

MEDICAL INSTITUTIONS INVOLVEMENT IN DETERMINING 
HIGH RISK WORKPLACES – FOR RUBBER INDUSTRY 

ABSTRACT 

As a first step in a risk assessment process it is necessary to identify and determine all 
hazards at a specific work place. Risk assessments are performed based on estimated likelihood of 
harm and severity of potential injury, occupational illness or health impairment. The employee in 
rubber industry, who is working on work place of sidelong cutting, is exposed to mechanical 
hazards and hazards that could be a result of electrical energy usage. Additionally, identified 
harmful conditions are noise and vibrations, physical and psychophysical efforts and hazards related 
to work organization. All these factors could have implications and they could cause health 
detriment resulting in occupational illness, work capability, quality and efficiency of performed 
tasks.  

The Institute for occupational medicine gives the opinion regarding special health 
requirements for the employees working on these positions as absence of severe psychiatric 
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and neurological state, illness of cardiovascular system, bones system; preserved eyesight 
(width of eye band, colors sight), preserved sense for balance. According to assessment, done 
by the Institute for occupational medicine, the employer determines, with the Risk Assessment 
Act, special health requirements for all employees i. e. work places.  

Key words: risk assessment, occupational medicine 
 

*** 
Професионални ризик је процена могућих последица на радном месту, а 

сам ризик се процењује у контексту ситуације која се процењује као ризик.  
Ризик представља вероватноћу настајања штетних ефеката супсанција 

при дефинисаним условима експозиције.  
За процену ризика је потребна идентификација опасности и штетности, 

процена доза-ефекат, идентификација запослених који су изложени њиховом 
утицају, процена експозиције и одређивање одговарајућих мера заштите.  

У формалном смислу, оцена професионалног ризика је правни акт који је 
послодавац обавезан да донесе и обезбеди његово спровођење.  

Оцена професионалног ризика регулише се међународним и национал-
ним законодавством.  

Сврха анализе ризика је повећање нивоа безбедности система као и заш-
тита људи. У општем случају безбедност представља одсуство опасности однос-
но непостојање услова који могу да доведу до реалног и потенцијалног угро-
жавања људи.  

На основу прикупљених података, препознатих и утврђених опасности и 
штетности, врши се процењивање ризика вероватноћа настанка и тежина по-
вреде и болести.  

Процена ризика има за циљ да омогући послодавцу да предузме потребне 
мере да заштити здравље и безбедност запослених. Те мере подразумавају: пре-
венцију професионалних ризика, информисање радника, обуку запослених као и 
одговарајућу организацију и адекватна средства да се мере остваре у пракси. Иако 
је превенција ризика увек првенствени циљ сваке процене ризика, то није могуће 
увек остварити у пракси. Када ризике није могуће елиминисати, треба их 
редуковати, а преостале ставити под контролу. У крајњој фази, у оквиру програма 
контроле, преостале ризике треба још једном проценити и сагледати могућности 
за њихово елиминисање или смањење, на основу расположивог знања.  

За медицину рада у процени ризика посебно су важне групе запослених 
које су изложене повећаној опасности због своје индивидуалне осетљивости, као 
што су инвалидне особе, хронични болесници, запослени који узимају лекове 
који утичу на психомоторику, млади и стари запослени, труднице, сезонски и 
ново упослени радници.  

Циљ рада је оправданост сагледавања здравствених способности код 
запосленог у гумарској индустрији на основу већ утврђених опасности и штет-
ности које је индетификовао послодавац, ради спречавања повреда на раду, про-
фесионалних болести и болести у вези са радом.  

За обављање послова заштите здравља запослених на раду послодавац 
ангажује службу медицине рада, која је дужна да обавља послове у складу са За-
коном о безбедности и здрављу на раду а нарочито: 
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- учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и 
радној околини приликом састављања Акта о процени ризика.  

- упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њи-
ховим радом и обавља послове оспособљавања запослених за пружа-
ње прве помоћи.  

- учествује и испитије узроке настанка професионалних обољења и бо-
лести у вези са радом.  

- оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да 
испуњавају запослени за обављање одређених послова на радном ме-
сту са повећаним ризиком или за употребу, односно за руковање 
одређеном опремом за рад.  

- врши предходне и периодичне лекарске прегледе на радним местима 
са повећаним ризиком и издаје извештаје о лекарским прегледима у 
складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.  

- учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у 
случају повређивања запослених 

- даје савете послодавцу о избору и тестирању нових средстава за рад, 
опасних материја и средства и опреме за личну заштиту.  

- учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и бо-
лести у вези са радом.  

- непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду.  
За постављање здравствених услова у односу на индетификоване опасно-

сти и штетности послодавац је ангажовао специјалисту медицине рада испред 
Завода за здравствену заштиту радника Ниш.  

Запослени у гумарској индустрији – радник косог сечења - на свом рад-
ном месту има  

1. опасности-механичке опасности 
- слободно кретање делова или материја који могу нанети повреду за-

посленог 
- опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 
2. штетности-бука и вибрације 
- штетности које проистичу из психичких и психофизичких напора 
- штетности везане за организацију рада 

Табела 1 – Табеларни приказ опасности и штетности радника у гумарској индустрији 

Опасности Штетности 
Механичке опасности  
(слободно кретање делова или материја) Бука и вибрације 

Опасности које се појављују 
коришћењем електричне енергије 

Штетности које проистичу из психичких 
и психофизичких напора 
Штетности везане за организацију рада 

 
Ови фактори својим деловањем могу довести до нарушавања општег 

здравственог стања запосленог, утичу на ток болести, радну способност квали-
тет и ефикасност рада.  

На основу оцене службе медицине рада, послодавац Актом о процени 
ризика утврђује посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени 
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на радом месту са повећаним ризиком или за употребу односно руковање одре-
ђеном опремом за рад.  

Табела 2 - Приказ анализе спектра буке на радном месту 

Место 
мерења 

Измерен
и ниво 
буке у 
dB (А) 

Измерени 
ниво буке 
у dB (А) 

1/1 октавна анализа 
Измерени / дозвољени/ практични ниво буке 

у dB по октавама 
31. 5Hz 63 125 250 500 1kHz 2 4 6 

Простор 
различитих 
машина 

92 88. 5 
77 80 85 89 90 89 82 78 72 
113 102 95 89 86 83 81 79 77 

/ / / / 4 6 1 / / 

Табела 3 - Резултати мерења вибрација на радном месту 

Место мерења 

1/3 анализа убрзања вибрација у m/s2 
Измерени/дозвољени/прекорачено убрзањe у 

dB по октавама 
20 Hz 25 31. 5 40 50 63 80 4 6 

Простор различтих машина Вибрације се не јављају као оштећивач 
 
Служба медицине рада разматрајући сваку понаособ опасност и штет-

ност даје посебне здравствене способности које запослени радник косог сечења 
мора да испуњава: 

- одсуство тежих психијатријских болести 
- одсуство тежих неуролоских болести 
- одсуство кардиоваскуларних болести 
- одсуство тежих болести костаног система 
- очувано чуло вида (ширина видног поља, колорни вид) 
- очувано чуло равнотеже.  
Као радно место са повећаним ризиком код запосленог на овом радном 

месту врше се претходни и контролно периодични прегледи.  
Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима утвр-

ђује се начин, постојање и рокови вршења предходног и периодичног лекарског 
прегледа запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком.  

Предходне и периодичне прегледе врши служба медицине рада, ради ут-
врђивања и оцењивања посебних здравствених услова, односно способности на 
радном месту са повећаним ризиком.  

Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризи-
ком пре почетка рада обезбеди предходни лекарски преглед као и периодични 
лекарски преглед у току рада.  

Ако се у поступку периодичног прегледа утврди да запослени не испу-
њава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту са пове-
ћаним ризиком,послодавац је дужан да га премести на друго радно место које 
одговара његовим здравственим способностима.  

Обим прегледа зависи од врсте опасности или штетности али ради се и 
уопштени за све запослене на радном месту са повећаним ризиком а обухвата: 

- анамнестичке податке (радна анамнеза, главне тегобе, садашња болести, 
лична анамнеза, породична анамнеза и сојално епидемиолошки статус) 
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- лекарски преглед са основном антропометријом (телесна маса, телес-
на висина, БМИ) 

- основне лабораторијске анализе крви - седиментација број еритроцита, 
број леукоцита, хематокрит, ниво шећера у крви урина - општи преглед 

- испитивање функције вида: оштрина вида на близину и даљину, ду-
бински вид 

- испитивање чула слуха - аудиометрија 
- спирометрија са кривом проток волумен 
- електрокардиограм 
- попуњавање упитника о предходним болестима, навикама и алергијама 
- Ртг грудног коша по одлучи лекара 
- специфичне прегледе у зависности од утврђених опасности и штет-

ности 
Предходни и периодични прегледи код психичких захтева и оптерећења 

обухвата: 
- циљана анамнеза 
- психолошки преглед (испитивање психофизиолошких способности, 

когнитивних функција и карактеристика личности.  
Предходни и периодични прегледи код запослених изложених буци обу-

хватају: 
- циљана анамнеза 
- тестирање чула равнотеже (Ромбергов тест, испитивање нистагмуса, 

компасни ход) 
- саветовање о превентивним мерама за очување слуха и упуства за 

употребу личних заштитних средстава.  
НАПОМЕНА: Експозиција буци већој или једнакој од 85 dB први периодични 
преглед је на 12 месеци, следећи минимално сваке три године. Експозиција 
буци већој или једнакој од 90 dB први периодични преглед на 6 месеци, следећи 
минимално на годину дана.  
Предходни и периодични прегледи код запослених изложених вибраци-

јама обухватају: 
- циљана анамнеза 
- тестирање чула равнотеже (Ромбергов тест, испитивање нистагмуса, 

компасни ход) 
- саветовање о превентивним мерама за заштиту од вибрација и 

упуства за употребу личних заштитних средстава.  
На основу процењених ризика на радном месту и у радној околини, по-

слодавац актом о процени ризика утврђује мере за њихово спречавање, отклања-
ње или смањење на најмању могућу меру у складу са прописима о безбедности и 
здрављу на раду, техничким прописима, стандардима или опште признатим 
мерама, а нарочито: 

- одржавање у исправном стању а по потреби вршење прегледа и испити-
вање средстава за рад и радне околине; (утврђивање рокова и обима 
прегледа и одежавања у исправном стању, а по потреби и испитивања); 

- оспособљавање за безбедан и здрав рад и упознавање запосленог са 
свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање на радном месту 
и у радној околини 
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- одређивање средстава и опреме за личну заштиту на раду на радном 
месту и у расној околини, њихово одржавање, прегледе и испитива-
ња са одређивањем рокова прегледа и испитивања; 

- упућивање на претходне и периодичне лекарске прегледе у складу са 
оценом медицине рада.  

Када су процењени ризици такве природе да живот и здравље запослених 
нису тезе угрожени Актом о процени ризика могу се утврдити рокови за спро-
вођење мера којима се отклањају или смањују ризици на најмјању могућу меру.  

Да би се опасност могла контролисати и на тај начин заштитити здравље 
запослених неопходно је придржавати се основних начела превенције и контро-
ле ризика: 

- избегавање ризика 
- смањење ризика на самом њиховом извору 
- замена опасних елемената безопасним или мање или мање опасним 

уз истовремено прилагођавање сталном техничком напретку 
- давање предности мерама колективне заштите над мерама индивиду-

алне заштите 
- оспособљавање запослених за рад на сигуран начин и обавештавање 

запослених о присутним опасностима и њиховом могућем штетном 
деловању 

- прилагођавање рада појединцу обликовањем места рада, избором оп-
реме и методом рада 

- стална брига да се подигне ниво заштите, што је обавеза послодавца.  
Мере за отклањање, смањење или спречавање ризика од излагања буци: 
- постојање алтернативних метода рада који укључују мању експози-

цију буци 
- избора опреме за рад која емитује најмању могућу буку 
- дизајна и расореда места рада 
- адекватног информисања и обучености радника за употребу опреме 

за рад да би се смањила експозиција буци 
- могућности редукције нивоа буке која се преноси кроз ваздух приме-

ном штитника,затворених и звучно изолованих комора,специјалних 
застора итд.  

- могућности редукције нивоа структурне буке применом пригушива-
ча или изолације 

- одговарајућих програма одржавања опреме за рад,места рада и система 
- организационих мера за смањење експозиције буци: ограничавања 

трајања и интезитета експозиције и ротације радника на бучним ме-
стима рада уз одговарајуће периоде одмора 

- средства личне заштите чије карактеристике атенуације морају одго-
варати буци чији се штетни ефекти желе умањити.  

Мере за отклањање,смањење или спречавање ризика од излагања вибра-
цијама: 

- постојање алтернативних метода рада који укључују мању експози-
цију вибрацијама 

- избор опреме за рад која производи најмању могућу експозицију 
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- обезбеђивање додатне-помоћне опреме која умањује ризик од по-
вреда услед вибрација као што су седишта која умањују ниво вибра-
ција која делују на цело тело или ручке које умањују ниво вибрација 
које се преносе на руке 

- одговарајући програми одржавања опреме за рад,места рада и система 
- дизајн и распоред места рада 
- адекватно информисање и обученост радника за употребу опреме за 

рад у сврху смањења експозиције вибрацијама 
- могићност редукције експозиције вибрацијама применом техничких 

мера:пригушивачи,амортизери итд.  
- организационе мере за смањење експозиције вибрацијама: огранича-

вање трајања и интезитета експозиције,ротирање радника на ризич-
ним радним местима уз одговарајуће периоде одмора 

- могућност обезбеђивања специјалне радне одеће за заштиту експоно-
ваних радника од хладноће и влаге 

- употреба личних заштитних средстава,као сто су антивибрационе ру-
кавице, према међународном стандарду ИСО 10819  

Настанак болести и повреда на раду за време обаваљања радних задатака 
настаје због: 

- непредузимања одговарајућих мера заштите 
- недовољности ових мера 
- индивидуалне осетљивости организма.  
Последице су: 
- смањење или губитак радне способности 
- настанак телесног оштећења  
- смрт радника.  
Дејство буке великог интезитета која за кратко време изазива акутну аку-

стичку трауму манифестује се као: 
- пуцање бубне опне 
- кидање веза између слушних кошчица 
- оштећења сензорних ћелија кортијевог органа.  
Дејство буке мањег интезитета и дужег трајања доводи до замора и ис-

црпљености органа чула слуха,остећења слушног нерва,што се манифестује као 
глувоћа.  

Поред оштећења слуха бука изазива промене и на многим органима и си-
стемима: 

 КВС: повећање крвног притиска, убрзање рада срца и оштећење (ис-
хемија) срчаног мишића.  

 ЦНС и чула: анксиозност, латентна неуроза, снижење менталних фун-
кција, поремећај кординације, сужење видног поља, поремећај колор-
ног вида 

 Ендокрини систем: повећање функције штитне жлезде, повећање ни-
воа шећера у крви 

 Систем органа за варење: изазивање чира на желуцу и дванестопа-
лачном цреву 

 Појава атеросклерозе, снижење имунитета, спонтани побачаји, пре-
времени побачаји...  
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Дејство вибрација на организам може бити као општи и локални пореме-
ћаји који се манифестују кроз: 

- промене на крвним судовима  
- неуролошке поремећаје  
- мишићне поремећаје 
- промене на коштано-зглобном систему 
- поремећаје сензибилитета 
- поремећаје функције чулас слуха,вида и равнотеже 
- промене на кожи.  
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РЕЗИМЕ  

На основу података NIOSH више од 1,5 милиона људи је изложено вибрацијама 
шака и руку. Код већине ових радника након дуготрајне експозиције у садејству са другим 
ергономским факторима долази до хроничних оштећења крвних судова, нерава и мишића.  

Обезбеђење мера контроле и управљања ризицима и опасностима при раду са 
алатима и опремом који стварају високе нивое вибрација, треба да буду приоритети посло-
даваца. Циљ овог саопштења је пружање помоћи свим запосленима који користе вибра-
циону опрему кроз обавештења: Шта су вибрације руку?; Здравствене ефекте вибрација 
руку; Који послови и алати представљају ризик? Законске одредбе; Вредност експози-
ционог дејства и гранична вредност експозиције; Процена ризика и Здравствени надзор.  

Кључне речи: вибрације шака и руку, ризик, кардиоваскуларни ризик, ручни 
алат, вибрациона опрема, законске обавезе 

 
 

THE HEALTH EFFECTS, ASSESSMENT AND CONTROL  
OF HAND–ARM VIBRATION RISCS AT WORK 

ABSTRACT  

According to NIOSH there may be as many as 1. 5 million people exposed to hand-arm 
vibration, HAV. Many of these workers will have sufficient exposure to HAV and concomitant 
ergonomic factors to develop chronic vascular, nerve or muscle injuries.  

Providing guidance on the hazards associated with hand-held power tools and machines 
producing very high levels of vibration should be a priority to employers. The aim is to inform all 
involved in the process of work about the ways the hand-arm vibration can be controlled. You 
may also find this paper helpful if you are an employee, or self-employed person, who uses 
vibrating equipment, a trade union safety representative or employee representative. Contents: 
What is hand-arm vibration?; The health effects of hand-arm vibration; Which jobs and tools 
produce a risk? Legal duties; Exposure action value (EAV) and exposure limit value (ELV); 
Assess the risks; Estimating exposure; Duties of manufacturers and suppliers; Control the risks; 
Health surveillance; 

Key words: hand-arm vibration, risk, cardiovascular risks, hand-held power tools, 
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1. ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ЛОКАЛНИХ ВИБРАЦИЈА 

1. 1. Шта су вибрације руку? 
Вибрације које се, приликом радних поступака, преносе на руке радника 

означавају се као вибрације руку или локалне вибрације. Оне могу да буду узро-
коване радом са ручно-преносивим електричним алатима, као што су пнеумат-
ске бушилице и чекићи за разбијање асфалта и бетона, ручно вођеним опремом, 
као што су електричне косилице, или држањем материјала приликом њихове ма-
шинске обраде, као при раду са брусилицама на постољу.  

1. 2. Када су вибрације опасне? 
Стална и честа експозиција вибрацијама може имати трајне здравствене 

последице. То се најчешће догађа када је рад са вибраторним алатом или проце-
сом рада професионална квалификација. Повремено излагање вибрацијама ретко 
има последице по здравље.  

1. 3. Које здравствене последице могу узроковати? 
Изложеност дуготрајном дејству вибрација доводи до бројних оштећења 

под називом вибрациона болест (M. vibratorius ili hand-arm vibration syndrome 
HAVS и whole-body vibration syndrome WBVS, carpal tunnel sindrom). Вибрације 
руку често имају за последицу пораст крвног притиска, порст липида у крви и 
последично повећан кардиоваскуларни ризик.  

1. 4. Који су рани симптоми? 
Препознавање знакова и симптома у раној фази веома је важно. Оно омогу-

ћава да послодавац, правовремено, предузме превентивне мере ради спречавања 
штетних ефеката по здравље запослених или евентуалног настанка професионалних 
оболења. Значајно је уочавање следећих симптома, или комбинација више њих: 

 мравињање и укоченост прстију; 
 губитак осећаја додира и испадање предмета из руку; 
 смањење снаге стиска шака; 
 појава бледила врхова једног или више прстију шака, нарочито при 

хладноћи и влаги уз настанак црвенила и бола приликом опоравка; 
Код неких особа овакви симптоми могу се јавити и након само неколико 

месеци експозиције вибрацијама, док се код других јављају након неколико го-
дина. У таквим случајевима постоји велика вероватноћа настанка трајних оште-
ћења, ако се изложеност вибрацијама настави.  

1. 5. Какве су последице ових симптома? 
Ефекти код запослених укључују: 
 бол, забринутост и поремећаје сна; 
 немогућност обављања прецизних послова (напр. сакупљање ситних 

делова) или свакидашњих радњи (напр. закопчавање дугмади); 
 умањење радне способности за рад у неповољним климатским усло-

вима;  
 редукована снага стиска шака која умањује радну сигурност.  
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Овакве последице осим утицаја на радну способност, озбиљно ремете 
квалитет живота утицајем на породичне и социјалне активности запослених.  

2. КОЈИ ПОСЛОВИ И АЛАТИ ПРЕДСТАВЉАЈУ РИЗИК 

2. 1. Код којих послова и у којим индустријама је најчешћа 
изложеност руку вибрацијама? 

Послови који захтевају редовно или учестало коришћење вибрирајућих 
алата и опреме или руковање вибрирајућим материјалима налазе се унутар мно-
гих грана индустрије, на пример: 

 изградња и одржавање путева и железничких пруга; 
 грађевинарство; 
 шумарство; 
 ливнице; 
 тешка индустрија; 
 израда производа од бетона; 
 рудници и каменоломи; 
 производња и репарација моторних возила; 
 комуналне услуге (нпр. водовод, гасификација, електрификација, 

телекомуникације);  
 бродоградња.  

2. 2. Који алати и опрема могу проузроковати оштећања од 
вибрација? 

Постоји стотину различитих типова ручних електричних алата и друге 
опреме који због генерисања вибрација могу имати негативне здравствене по-
следице. Неки од уобичајених су: 

 моторне тестере; 
 машине за разбијање асфалта и бетона; 
 чекић бургије; 
 ручне брусилице; 
 убодне тестере; 
 брусилице на постољу; 
 полирери; 
 пнеуматски чекићи и длета; 
 електричне косилице; 
 машине за чишћење пешчаним млазом.  

3. ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ 

3. 1. Које су законске обавезе послодавца? 
Правилник о контроли вибрација на раду обухвата: 
 процену ризика од вибрација за свако радно место; 
 ако су запослени били изложени вибрацијама изнад дневне вредно-

сти експозиционог дејства донети одлуку о: 
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- увођењу програма контроле за уклањање или смањење експози-
ције на нижи ниво коликогод је то могуће.  

- обезбедити здравствени надзор (редовне периодичне прегледе) за 
све запослене који су, континуирано, због професионалних обаве-
за или на други начин, изложени вибрацијама изнад дневне вред-
ности експозиционог дејства.  

 уколико су запослени били изложени вибрацијама изнад дневне 
граничне вредности експозиције: 
- одмах предузети поступке ради смањења експозиције испод 

граничних вредности; 
 едуковати запослене кроз течајеве и обавештења о здравственим 

ризицима и мерама за њихову контролу; 
 консултовати представнике запослених или синдикалне организације 

о њиховим предлозима мера здравственог надзора и контроле 
ризика; 

 чување акта о процени ризика и контролних поступака; 
 чување здравствених картона запослених који су под здравственим 

надзором; 
 редовна ревизија и допуна донетог акта о процењеним ризицима.  

4. ВРЕДНОСТ ЕКСПОЗИЦИОНОГ ДЕЈСТВА  
И ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ ЕКСПОЗИЦИЈЕ 

4. 1. Шта је вредност експозиционог дејства? 
Вредност експозиционог дејства (exposure action value (EAV)) је дневна 

сума експозиције вибрацијама изнад које послодавац треба да предузме кораке о 
контроли експозиције. Виши ниво екпозиције има за последицу већи ризик. За 
вибрације руку дневна вредност експозиционог дејства износи 2,5 m/s2.  

 
Графикон 1: Приказ експозиције на основу нивоа и трајања вибрациајa 

4. 2. Шта је гранична вредност експозиције? 
Гранична вредност експозиције (exposure limit value (ELV)) је максимална 

количина вибрација којима запослени може да буде ексонован у једном дану. За 
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вибрације руку гранична вредност експозиције је 5 m/s2 током једног дана. Ово пре-
дставља висок ризик изнад којег треба прекинути даљу експозицију вибрацијама.  

5. ПРОЦЕНА РИЗИКА  

5. 1. Како започети процену ризика? 
Ради идентификације вероватних и сигнификантних ризика од вибрација 

шака и руку потребно је: 
 сазнати од запослених или њихових претпостављених, који од проце-

са рада подразумевају редовну експозицију вибрацијама; 
 проверити да ли постоје упозорења о ризицима од вибрација у упут-

ствима за употребу опреме; 
 анкетирати запослене који користе вибрирајуће алате и другу опрему о 

појави симпома вибрационе болести или било којих тегоба са рукама.  

5. 2. Консултација 
Важно је усвојити и развијати политику управљањa ризицима од вибра-

ција која ће уверити запослене у важност безбедности на раду и објаснити зашто 
је коопеарција између мерења ризика и програма здравственог надзора у њихо-
вом највећем интересу.  

5. 3. Проценити ко је под ризиком 
Уколико постоје одређени ризици, неопходно је проценити ко је под ри-

зиком и колики је степен ризика. Акт о процени ризика треба да омогући доно-
шење одлуке да ли су запослени, евентуално, експоновани вибрацијама изнад 
вредности експозиционог дејства (EAV) или граничне вредности експозиције 
(ELV) и идентификује за које активности из процеса рада је потребан надзор. 
Процену ризика на радном месту, најчешће раде одређена за то стручно оспо-
собљена лица из области медицине рада или заштите на раду, јер је за овај посао 
неопходно познавање процеса рада у датом предузећу, сакупљање релевантних 
података као и њихова адекватна интерпретација. Такође, они треба да разраде 
план акција за смањење ризика, базиран на донетим закључцима и гарантују да 
је он применљив и користан. Из ових разлога је неопходно: 

 направити листу опреме која може проузроковати вибрације и у 
којим пословима се она користи; 

 сакупити информације о опреми из упутстава за њихово коришћење 
(поизвођач, модел, снага, вибрациони ризик итд); 

 направити списак запослених који користе вибрирајуће алате и оп-
рему као и полове које они обављају; 

 нотирати, ако је могуће што прецизније, колико дуго су руке радника 
у контакту са опремом док вибрира – у неким случајевима ово “оки-
дачко време“ може трајати само неколико минута при вишечасовном 
раду са вибрирајућом опремом; 

 питати заполене који од алата или машина производи највиши ниво 
вибрација, као и да ли имају друге потешкоће при раду са њима (те-
жина алата, нефизиолошки положај тела при раду, тешкоће при др-
жању, савладавању и манипулацијама);  
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5. 4. Како користити ове информације? 
Груписати радне активности сагласно степену ризика као висок, умерен 

или низак ризик. Планирати акције за контролу ризика почев од највиших. Гру-
ба подела изгледала би овако: 

5. 4. 1. Висок ризик (изнад ELV) 
Особље које редовно ради са: 
 ударним вибрирајућим алатима више од једног сата на дан или 
 ротирајућим и другим алатима више од четири сата дневно.  
У овој групи, изложеност запослених је виша од граничне вредности екс-

позиције (ELV), предвиђене прописима. Гранична вредност може бити прекора-
чена у веома кратком временском периоду, у случајевима када алат није подесан 
за посао који се обавља.  

5. 4. 2. Умерен ризик (изнад EAV) 
Особље које редовно ради са: 
 ударним вибрирајућим алатима више од 15 минута на дан или 
 ротирајућим и другим алатима више од једног сата дневно.  
У овој групи, изложеност запослених је изнад вредности експозиционог 

дејства (EAV), предвиђених прописима.  

5. 5. Због чега је потребно мерење експозиције вибрацијама? 
 Горе описана подела је довољна да се изврши основна процена ризи-

ка, која опредељује процењивача да ли је прекорачена вредност екс-
позиционог дејства и гранична вредност експозиције и омогућава 
приоритете у планирању акција за ефикасну контролу ризика. Алтер-
нативно, могу се изабрати било који доступни подаци о вибрацијама 
или извршити непосредна мерења, уколико се жели што прецизнијa 
класификација ризика као високог, умереног или ниског.  

6. ПРОЦЕНА ЕКСПОЗИЦИЈЕ ВИБРАЦИЈАМА 
Подаци о вибрацијама могу се добити из упутстава за коришћење вибра-

ционе опреме или од произвођача и добављача ових алата и машина. У Табели 1. 
дати су примери измерених нивоа вибрација за неке алате и машине. Такође се, 
на интернет базама могу пронаћи корисне информације о вибрацијама.  

Када су, од стране произвођача, дати детаљни подаци о начину кориш-
ћења опреме они се могу користити за процену експозиције запослених. Важно 
је проверити и пратити колико дуго су радници изложени вибрацијама (тзв. Уку-
пно дневно окидачко време “trigger time”, за које су руке радника у непосред-
ном контакту са вибрирајућом опремом). Запослени су веома ретко упознати са 
овим за њих, веома битним чињеницама. Могуће је пратити и мерити ово оки-
дачко време, као нпр. пола сата за сат радног времена, а затим проценити “trig-
ger” време за целу смену. Онда када се радни задаци понављају, као нпр. Бу-
шење великог броја рупа у грађевинарству, могуће је измерити окидачко време 
за појединачно бушење, а затим помножити са просечним бројем оваквих рад-
них операција за време смене.  
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Табела 1: Неки од типичних нивоа вибрација за уобичајене алате 

Тип алата Низак Типичан Висок 
Пнеуматски чекић за 
разбијање путева 5 m/s2 12 m/s2 20 m/s2 

Чекић за рушење грађевина  8 m/s2 15 m/s2 25 m/s2 

Ударне бургије 6 m/s2 9 m/s2 25 m/s2 

Брусилица 4 m/s2 - 8 m/s2 

Опрема за сабијање тла - 16 m/s2 - 

Чекић за метал - 18 m/s2 - 

Чекић за ломљење камена 10 m/s2 - 30 m/s2 

Моторна тестера - 6 m/s2 - 

Косачица 2 m/s2 4 m/s2 - 

Машина за пескарење - 7-10 m/s2 - 

 
Ако су запослени изложени вибрацијама од стране више алата који се ко-

ристе у процесу рада током сваког радног дана, треба измерити и сумирати ни-
вое вибрација и окидачко време за сваки од њих.  

Ради приказа релевантнијих података о вибрацијама и времену изложе-
ности, некада је потребно користити калкулаторе експозиције за процену дневне 
експозиције сваког радника.  

Алтернативно, се може користити поједностављени систем „експозицио-
них бодова“ за процену дневне експозиције дат у Табели 2.  

6. 1. Мерење вибрација на радном месту 
За мерење вибрација алата и опреме на радном месту неопходно је анга-

жовање стручних лица и специјализоване опреме. Резултати мерења могу бити ве-
ома променљиви у зависности од многих фактора који укључују технику опера-
тора, стање радне опреме, врсту материјала који се обрађује и мерну технику.  

Табела 2: Систем „експозиционих бодова“ 

Вибрације 
 алата 
(m/s2) 

3 4 5 6 7 10 12 15 

Број бодова на сат 
(апроксимативно) 20 30 50 70 100 200 300 450 

 
Множе се бодови додељени вибрацијама алата са бројем сати окидачког 

времена у дану, за дати алат и упоређују са вредношћу експозиционог дејства 
(EAV) и граничном вредности експозиције (ELV).  

100 бодова дневно = вредност експозиционог дејства (EAV) 
400 бодова дневно = гранична вредност експозиције (ELV) 
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7. ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ДОБАВЉАЧА 

7. 1. Како произвођачи и добављачи алата и машина могу помоћи? 
Произвођачи и добављачи алата и машина су у обавези, према (безбедо-

носним) Прописима о снабдевању машина из 1992. године, да дизајнирају опре-
му која ће смањити ризике од вибрације на најнижи могући ниво, користећи нај-
новију технологију. Опрема би требало да је ЦЕ-маркирана како би се показало 
да испуњава ове захтеве, а информације о здрављу и безбедности би требало да 
буду приложене у упутству за употребу, које би требало да садржи: 

 упозорења о било каквом ризику од вибрације приликом употребе 
опреме; 

 информације о безбедној употреби и, где је то неопходно, обавезној 
обуци; 

 информације о одржавању опреме; 
 инструкције о емисији вибрација (или обавештење да вибрациони те-

ст показује емисију вибрација мању од 2,5 m/s2) заједно са информа-
цијама о методу тестирања.  

За већину алата, произвођачи примењују међународно одобрене методе 
тестирања вибрирања. Ови методи омогућују упоређивање карактеристика ви-
брирања различитих брендова и модела истог типа алата. На жалост, многи од о-
вих метода тестирања не показују на који се начин алати понашају док раде, а 
ниво вибрирања у радном простору може бити знатно виши него што је показа-
но ”лабораторијским“ тестом.  

У неким индустријама, радничке организације, произвођачи опреме и 
компаније су усвојили систем кодирања бојама за маркирање алата како би на-
значили висок, средњи или низак ниво ризика. Ови системи ”семафора“ настоје 
да помогну корисницима при употреби алата како би боље и лакше контроли-
сали ризик од вибрирација.  

8. КОНТРОЛА РИЗИКА 

8. 1. Како контролисати ризик од вибрирација шака-рука? 
Када се идентификујете ко је у опасности, потребно је одлучити како 

смањити опасности и урадити све што је могуће како би се контролисали ризи-
ци. Прво, треба припремити план дејства за управљање радним дужностима ви-
соког ризика. Затим се осврнитина активности средњег и ниског ризика.  

Контроле ризика укључују: 
8. 1. 1. Алтернативне радне методе 
 Потражити алтернативне радне методе који елиминишу или редукују 

изложеност вибрирацијама.  
 Механизација или аутоматизација рада.  
8. 1. 2. Селекција опреме 
 Одабир одговарајуће и ефикасне опреме. Неодговарајућа опрема, 

премала или недовољно јака, захтева много више времена да обави 
задатак, а раднике излаже вибрирању дужем него што је неопходно.  



Процена ризика - Копаоник 2009. 258 

 Изаберити одговарајући и ефикасни алат са најмањом вибрацијом.  
 Скратити употребу алата са високим нивоом вибрирања где год је то 

могуће.  
8. 1. 3. Политика куповине приликом замене старе опреме и алата 
 Радна опрема се после одређеног времена мења, па је важно одабрати 

замену која је практична, одговара послу, ефикасна и са ниским је ни-
воом вибрирања.  

 Разговарајти о својим захтевима са различитим добављачима.  
 Проверити са добављачима да ли њихова опрема по ефикасности од-

говара послу, упоредити информације о емисији вибрација различи-
тих брендова/модела опреме, тражити информације о вибрирању оп-
реме при одређеном раду и информисати се да ли је потребна било 
каква обука ради безбедности коришћења опреме.  

 Радници треба да испробају различите моделе и брендове опреме и 
њихово мишљење треба узети у обзир пре куповине опреме.  

 Сазнати особине смањења вибрирања одређене опреме, али и како је 
одржавати да би се те особине задржале.  

 Обучити особље како би могло да ради ефикасно са добављачима 
опреме.  

8. 1. 4. Изглед радног места 
 Побољшати изглед радног места како би смањили терет на шаке, 

зглобове и руке радника изазван нефизиолошким положајем.  
 Користити уређаје као што су сонде и суспензиони системи како би 

се избегло стискање приликом подизања тешких алата.  
8. 1. 5. Одржавање 
 Увођење одговарајућих програма одржавања опреме како би се спре-

чио пораст вибрација (према препорукама произвођача).  
 Не користити тупе или оштећене ломилице бетона и длета, а потрош-

не делове као што су млински точак мењајти, како би опрема остала 
ефикасна и раднике излагала што је краће могуће.  

8. 1. 6. План рада 
 Ограничити време изложености радника вибрирацијама.  
 Испланирати рад како би се избегло излагање појединаца вибрирању 

у дугим, континуираним периодима – препоручује се неколико кра-
ћих периода.  

 Тамо где се захтева стална и честа употреба алата, увести ротирање 
радника како би се време изложености смањило (требало би избега-
вати изложеност радника у периодима довољно дугим да их стави у 
велику опасност - високи ризик (изнад ELV)).  

8. 1. 7. Одећа 
 Обезбедити радницима заштитну одећу која ће их држати топлим и 

сувим. Ово ће поспешити добру циркулацију крви што ће их заштити 
од стварања белих прстију од вибрација.  

 Рукавице се могу користити да загреју руке, али не стварају заштиту 
од вибрирација.  
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8. 2. Провера успешности мера предузетих у контроли ризика 
 Редовно проверавати да ли менаџери и радници спроводе уведене 

програме контроле.  
 Редовно разговарати са менаџерима, надзорницима, радницима и пред-

ставницима синдиката запослених о томе да ли постоје проблеми са оп-
ремом или начином на који се она користи.  

 Проверити резултате здравственог надзора и са здравственом службом 
разговарати о томе да ли је контрола ефикасна или је треба мењати.  
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РЕЗИМЕ 

Повреде на раду представљају озбиљан социо-економски проблем, јер остављају 
трајне последице на радну способност и квалитет живота повређеног. У раду су анализиране 
карактеристике повреда на раду при обради и преради дрвета и сличних материјала, а према 
подацима за Јужнобачки округ. Циљ је да се истакне значај и улога епидемиолошких 
података о повређивању на раду за процену и управљање ризиком на радном месту и радној 
околини. Према подацима Регистра повреда на раду, у посматраном периоду, на самом 
радном месту догодило се 92,89% повреда. Најучесталија природа повреда су отворене ране 
и лацерације са 46,94%, док најчешће повређивани део тела су горњи екстремитети (58,67%).  

Ради смањења броја повреда на раду неопходно је извршити идентификацију свих 
потенцијалних опасности којима су радници изложени у процесу рада. Затим је потребно 
применити превентивне безбедносне мере на раду које ће смањити ризик и тиме смањити 
или елиминисати повреде на раду.  

Кључне речи: повреде на раду, обрада дрвета, процена ризика, превентивне мере.  
 
 

IMPORTANCE AND ROLE OF EPIDEMIOLOGIC DATA  
ON INJURIES AT WORK DURING PROCESSING WOOD  

AND SIMILAR MATERIALS  

ABSTRACT  

Occupational injuries are a serious socio-economic problem, as they can result in perma-
nent consequences to work ability and life quality of injured persons. Characteristics of occupational 
injuries during processing wood and similar materials are analyzed in the paper, according to the 
data for the South Backa District. The aim is to highlight the importance and the role of 
epidemiologic data on injuries at work for the risk assessment and risk management at workplace. 
According to the data from The Registry of occupational injuries, in the analyzed period, 92. 89% 
happened at workplace. The most frequent types of injuries were open wounds and lacerations (46. 
94%), while the most often injured part of the body were the upper extremities (58,67%).  

To reduce the number of occupational injuries, it is necessary to identify all potential risk fac-
tors to which the employees are exposed to in the work process. Then, it is necessary to apply pre-
ventive safety measures at work in order to reduce the risks and, therefore, reduce or eliminate injuries.  

Key words: injuries at work, wood processing, risk assessment, preventive measures.  
                                                
1 Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Србија.  
2 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, Србија.  
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1. УВОД 
Повреде на раду представљају велики социо-економски проблем, јер за 

последицу имају одсуство са посла, инвалидност, утичу на квалитет живота пов-
ређених и чланова њихове породице. Због повреда на раду у свету се губе мили-
јарде радних дана, а још су већи трошкови лечења и рехабилитације повређених. 
Повреде на раду веома ретко настају дејством једног трауматогеног фактора. 
Сматра се да је у настанку повреда на раду најзначајнији људски фактор, али се 
не сме занемарити ни неповољни утицај карактеристике радног места и/или рад-
не околине на повређивање и штетности у вези са здрављем.  

Законом о безбедности и здрављу на раду уређује се спровођење и унап-
ређивање безбедности и здравља на раду за лица која учествују у радним проце-
сима, као и за лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда 
на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Процена ризика, 
према овом Закону, представља обавезу послодавца. Крајњи циљ је утврђивање 
могућности, односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика од на-
станка повреда на раду и обољења.  

Полазну основу за процену ризика и управљање ризиком представља 
анализа пресека постојећег стања из којих проистичу информације о природи 
опасности и штетности које су присутне, као и примењеним мерама за смањење 
повређивања.  

Да би се сагледала природа опасности, вероватноћа, учесталост и њи-
хове последице користе се епидемиолошки подаци, које се у овом случају доби-
јају из Регистра повреда на раду.  

Циљ рада је да се истакне значај и улога епидемиолошких података о по-
вређивању на раду за процену ризика на радном месту и радној околини при об-
ради и преради дрвета и сличних материјала.  

2. ВРСТЕ, УЗРОЦИ И ИЗВОРИ ПОВРЕЂИВАЊА 
Коришћени су подаци о повређивању радника при обради и преради др-

вета и сличних материјала насталих у периоду 1991. -1998. година добијени из 
Републичког регистра за повреде на раду, Сектор за Војводину, Завода за 
здравствену заштиту радника Нови Сад у оквиру Јужнобачког округа.  

Ови подаци се односе на:  
 место настанка повреде,  
 начин повређивања,  
 извор повређивања,  
 узрок повреда,  
 природу повреда,  
 локализацију итд.  
Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању повреде се сврста-

вају у повреде настале на радном месту, на путу до и са радног места и повреде 
настале на службеном путу. Извори потенцијалних опасности су:  

 механичке опасности (које се појављују коришћењем опреме за рад), 
 опасности које се појављују у вези са карактеристикама радних места, 
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 опасности које се појављују коришћењем електричне енергије, 
 штетности које настају или се појављују у процесу рада, 
 штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора и 
 остале штетности.  
Природа и последице опасности које ће машине вероватно проузрокова-

ти при експлоатацији дате су стандардом JUS EN 292 – 1:  
 све врсте механичких опасности које могу проузроковати дејство де-

лова машина, радног предмета или излетања чврстих или течних ма-
терија, 

 електричне опасности које могу изазвати повреду или смрт услед елек-
тричног удара или пожара, 

 топлотне опасности настале услед додира са предметима или матери-
јалима са високим или ниским температурама, пламеном или експло-
зијом и зрачења топлотног извора, 

 опасности од буке, 
 опасности од вибрација, 
 опасност од радијације, 
 опасност од материјала и материја, 
 опасности због непоштовања ергономије при конструисању машина и 
 комбиноване опасности (поједине опасности које се оцењују као мале, а 

када су комбиноване са другим такве опасности могу постати велике).  
По природи повреде могу бити: преломи, ишчашења, уганућа, натегнућа, 

комоције и унутрашње повреде, контузије и пригњечења, лацерације и отворене 
ране, ампутације и енуклеације, опекотине, акутна тровања, оштећења страним 
телом, топлотни удар, промрзлине итд. Према локализацији повреде се деле на 
повреде: главе и врата, грудног коша и трбуха, горњих и доњих екстремитета и 
опште повреде, нпр. акутна тровања.  

3. РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ 
Према подацима Покрајинског регистра повреда на раду у посматраном 

периоду годишње се у Јужнобачком округу у обради и преради дрвета дешавало 
просечно око 26 повреда, односно сваког месеца повреде се по 2 радника. Да у 
настанку повреда на раду значајну улогу имају фактори пореклом из радне око-
лине показују подаци да се у осмогодишњем периоду од укупног броја повреда, 
на радном месту догодило 92,89 % повреда (табела 1).  

Табела 1.: Број и место дешавања повреда  
које су се догодиле у Јужнобачком округу 

Број и место 
повређивања 

 
 

На радном 
месту 

На путу 
 до и од 
радног 
места 

На  
службеном 

путу 
Укупно 

Обрада и прерада 
дрвета 

бр.  196 14 1 211 
% 92,89 6,64 0,47 100,00 
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Статистички сигнификантно (п < 0,001) већи број повреда дешава се на 
радном месту него на путу до и са радног места. На путу до и са посла догодило 
се 6,64% повреда. Од укупног броја повреда на путу до и са посла, у саобраћају 
се догодило (5,69%) повреда. На службеном путу повредило се 0,47% запосле-
них. У овом периоду није било повреда на раду са смртним исходом.  

Дрво и слични материјали представљају комплексан биолошки и хемиј-
ски материјал, при чијој обради и преради настаје низ опасности и штетности по 
здравље учесника у производњи.  

При експлоатацији машина за обраду дрвета и сличних материјала појав-
љују се механичке опасности које су узроковане од покретних и ротирајућих де-
лова, као и услед слободног кретања делова, материјала и радног предмета који 
могу нанети повреде запосленим.  

Повреде се најчешће дешавају при обради чворноватих делова дрвета, 
када се може јавити повратни удар радног предмета и повређивање радника.  

У току обраде и прераде дрвета и сличних материјала ствара се велика 
количина дрвене прашине, струготина и комадића од дрвета, који прекривају по-
дове, степеништа и радне пролазе, при чему постоји могућност да дође до сапли-
тања и спотицања. Кретање по оваквим, недовољно безбедним радним површи-
нама представља потенцијалну опасност од повређивања. У прилог томе говоре 
подаци нашег истраживања, који указују да је најучесталији начин повређивања 
запослених управо кретање по опасним радним површинама, односно ударом о 
различите облике објекта или при судару са неким објектом. На овај начин нас-
таје 39,80% повреда, што је статистички значајно чешће у односу на све друге 
начине настанка повреда на нивоу п<<0,001 (дијаграм слика 1.). При механичкој 
обради дрво се цепа, кида и неправилно ломи, те настају неравне, оштре ивице и 
врхови који доводе до повређивања више од једне четвртине (27,04%) запослених.  

 
Слика 1: Извори опасности као узрочник настанка повреда  

евидентираних за Јужнобачки округ 
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Падом предмета, посебно тешких и волуминозних материјала за обраду, 
настаје 13,78% повреда. Падом запослених на равној површини због клизања и 
спотицања, саплитања о електричне каблове или падом са једног нивоа површи-
не на други ниво површине повређује се 7,65% радника. Сличан проценат запос-
лених у обради и преради дрвета настаје повређивањем услед укљештења са 
предметом обраде или укљештења између предмета обраде и покретних делова 
машине-радних столова и слично (7,14%).  

Као последица повећаног напрезања или погрешних покрета, који се јавља-
ју када радник преноси, подиже и/или гура тешке предмете обраде настаје 3,06% 
повреда. При излагању екстремним температурама повређује се знатно мањи број 
радника (1,02%), мада овај начин повређивања може имати тешке последице.  

Анализом природе повреде на радном месту (дијаграм слика 2.) уочава 
се да су отворене ране и лацерације најучесталија природа повреда запослених у 
обради и преради дрвета, а заступљене су код близу половине запослених рад-
ника (46,94%).  

 
Слика 2.  Врста и природа повреда настале у Јужнобачком округу 

Оштре ивице и врхови који настају при резању дрвета могу довести до 
појаве отворених рана, посекотина и лацерација или огуљења коже. По природи 
овакве повреде се углавном сврставају у лаке повреде и не захтевају дуготрајно 
лечење и одсуствовање са посла, осим у случајевима када дође до компликација. 
До тога долази код убодних рана, које настају забадањем шиљатих делова др-
вета под кожу, што изазива гнојење и продужено зарастање рана.  

Слободним кретањем предмета обраде, посебно падом предмета обраде 
већих димензија са радних столова, затим при утовару и/или истовару предмета 
обраде долази до удара појединих делова тела, односно до контузионих повреда 
једне четвртине радника (25,00%). Сличне повреде могу настати и при неправил-
ном помоћном кретању радних предмета у радном простору машине због запи-
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њања дрвета на радном столу, као и због закретања и витоперења (увртања) пре-
дмета обраде.  

Запажа се да су при обради и преради дрвета тешке повреде типа пре-
лома заступљене у 10,71% случајева, што је значајно више у поређењу са свим 
другим индустријским гранама, док се уганућа јављају у 4,59% случајева.  

У поређењу са свим осталим индустријским гранама ампутације су нај-
учесталије у обради и преради дрвета. Резни алат који се користи у обради и 
преради дрвета као што је лист тестере, који има шиљате и оштре зупце могу до-
вести до ампутација, једног или више прстију шаке, приликом потискивања 
предмета обраде ка листу тестере.  

Сличне повреде могу настати и код одсуства штитника и заштитних уре-
ђаја иако је правилником који обрађује мере заштите при обради и преради дрве-
та и сличних материјала, рад без присуства штитника и заштитних уређаја на 
листу тестере изричито забрањен. Овако тешке повреде изискују дуготрајно ле-
чење, рехабилитацију и одсуствовање са посла и могу бити опасне по живот рад-
ника или узрочник инвалидности.  

Локализација повреда људског тела према подацима за Јужнобачки 
округ приказана је шематски на слици 3. Природа повреда на раду и локализа-
ција повреда у најужој су вези са врстом делатности предузећа и специфичним 
ризицима који су везани за одређено радно место. Према локализацији повреде 
руку су статистички значајно чешће у односу на друге локализације (п<<0,01), а 
јављају се у 58,68% повређених радника. Посекотине, раздеротине, убоди, ампу-
тације прстију су повреде које се најчешће јављају управо на рукама, а после-
дица су контакта са опасним површинама предмета обраде и резног алата. Код 
нешто више од једне петине радника (21,94%) настају повреде ногу (контузије, 
преломи) углавном при паду предмета обраде великих димензија са радног 
стола. Заступљеност повреда главе је мања (11,74%), а већина ових повреда су 
последица одлетања делова струготине, честица дрвета и прашине, а понекад и 
одломљених делова тестере ка лицу и очима радника.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3.: Локализација повреда људског тела према подацима за Јужнобачки округ  

4. ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ  
Смањивање учесталости повређивања на раду и њихових последица 

предмет су стратешких докумената Уједињених нација (УН), Светске здравстве-
не организаcије (СЗО), Међународне организаcије рада (МОР) и Европске уније 
(ЕУ). Успешна превенција професионалног трауматизма захтева континуирано 
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прикупљање, евидентирање, праћење и анализирање разнородних чинилаца који 
доводе до настанка повређивања на раду.  

За процену ризика на радном месту и у радној околини, веома је корисна 
поред проспективне и ретроспективна анализа, добијена путем епидемиолошких 
података о узроцима и последицама повређивања, као последица присутних 
опасности на радном месту и у радној околини. У смањивању и елиминисању 
ризика од повређивања на раду потребно је актом о процени ризика утврдити 
приоритете превентивних мера, рокове за њихово спровођење по приоритетима 
и одговорне раднике у организацији. У складу са Законом приоритете треба дати 
колективним, техничко-технолошким и организационим мерама. Уколико при-
меном ових мера није могуће смањити или елиминисати ризик обавезно се 
користе лична заштитна средства. Лична заштитна средства морају бити прила-
гођена природи опасности и штетности и не смеју ометати радника у нормалном 
одвијању процеса рада. Неспорно је да се број повреда на раду може смањити 
ако сваки појединац, који ради на радном месту са евидентираним ризиком обав-
ља послове са пуном пажњом и концентрацијом и уз редовно одржавање уред-
ности радне околине. Веома важна превентивна мера која ће обезбедити сма-
њење или елиминисање ризика представља редовно оспособљавање радника за 
безбедан рад на радном месту и радној околини.  
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РЕЗИМЕ  

Ризик је комплексан појам, који подразумева вероватноћу несрећних случајева или 
других догађаја са неповољним исходом, и процену обима њима изазваних последица. Про-
цена ризика предвиђена је као основна директива од стране ЕУ. Циљ процене ризика је ук-
лањање професионалних ризика, и то је њен главни задатак. У случајевима када је немогуће 
уклонити ризике, неопходно је смањити њихов обим, а преостале ризике ставити под надзор. 
Нема одређеног закона, који регулише начин спровођења процене ризика, али постоје два 
основна принципа којима се руководимо при процени ризика:  

- неопходно је узети у обзир све факторе ризика и могуће опасности; 
- за утврђен ризик неоподно је изјаснити се да ли постоји могућност да се он из-

бегне у потпуности.  
Ако такве могућности не постоје, потрбно је разматрати могуће последице ризика. 

Могу се користити веома различите методе процене ризика под условом да оне садрже све 
неопходне елементе.  

Кључне речи: процена ризика, дирекиве ЕУ, методе за процену ризика, критеријуми 
 
 

THE GOALS, METODOLOGY AND CRITERIA  
FOR RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT  

Risk is a complex concept that implies possible hazards or other events with adverse 
outcome and assessment of their effects. Risk assessment is seen as a fundamental directive on 
behalf of the EU. The aim and main task of risk assessment are removing occupational hazards. 
In the instances when it is not possible to eliminate hazards, they should be reduced in scope 
and the remaining ones should be controlled. There is no legal act regulating risk assessment, 
but there are two basic principles serving as guidelines in risk assessment:  

- all factors of hazard and possibly risks should be taken into account; 
- if a risk exists, we should determine whether it can be avoided.  
If there are not such options, possible consequences must be considered. Several 

methods might be used, provided they involve necessary elements.  
Key words: risk assessment, EEC directive, methods, criteria.  
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1. УВОД 
Ризик се углавном може окарактерисати као дводимензионална величина 

која се састоји од могућности несреће и обима последица-штета које су изазване 
несрећом.  

У појединим случајевима ризик може бити велики и представљати узрок 
хаварија или несрећних случајева на раду, а такође, разлог настанка професио-
налних болести. У другим случајевима, ризик је мањи, а последице не тако опас-
не, на пример, мање трауме или безначајни материјални губици.  

Сваки ризик има објективне и субјективне узроке, његово порекло може 
да буде природно (урагани, земљотреси, поплаве, итд.) или техногено (различита 
дејства хемијских, биолошки активних, експлозивних, запаљивих и других мате-
рија, као и друга повезана са технолошким процесима у радној средини као што је 
чување опасних материјала и транспорт роба). У радној средини узроци хаварија 
су обично индустријског карактера, као и догађаји у саобраћају и транспорту, 
приликом којих су људи изложени ризику са тешким последицама. За ризик од 
хаварије важан је локални извор опасности, величина настале опасности зависи од 
растојања до центра хаварије. Како при хаваријама често настрада велики број 
људи, може се говорити не само о индивидуалном већ и о социјалном ризику.  

Послодавац је дужан, да сагласно Закону о безбедности и здрављу на ра-
ду (Сл. гласник РС 101/05), запосленом одреди обављање послова на којима су 
спроведене мере безбедности и здравља на раду и да донесе Акт о процени 
ризика у писаној форми за сва радна места и утврди начин и мере за њихово от-
клањање према Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном ме-
сту и у радној околини (Сл. гласник РС 72/06).  

Процена ризика предвиђена је као основна директива од стране ЕУ 89 
/391/ЕЕЦ, као и специјалних директива, у њеном саставу, о сигурности рада на 
радним местима (89/654/ЕЕЦ, 89/655/ЕЕЦ, 89/656/ЕЕЦ, 90/269/ЕЕЦ, 90/270/ЕЕЦ, 
и др.) и директива о заштити радника од хемијских, физичких и биолошких ризи-
ка (98/24/ЕЦ, 2000/54/ЕЦ, 2002/44/ЕЦ и др.). Основне поставке анализе, контроле 
и процене ризика укључене су и у следеће међународне стандарде: стандард 
управљања околном средином ИСО 14001, стандард квалитета ISO 9001, систем 
управљања професионалним здрављем и сигурношћу на раду OHSAS 18001.  

2. ЦИЉЕВИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Циљ процене ризика је уклањање професионалних ризика, и то је њен 

главни задатак, међутим, то није увек могуће спровести у пракси. У случајевима 
када је немогуће уклонити ризике, неопходно је смањити њихов обим, а прео-
стале ризике ставити под надзор. У каснијим етапама, преостали ризици поново 
се процењују и у оквирима нових сазнања, разматра могућност њиховог умање-
ња или потпуног уклањања.  

Процену ризика треба организовати и примењивати као помоћ послодав-
цима и персоналу који контролише производни процес: 

- утврдити опасности које постоје у процесу рада и са њима повезане 
ризике како би, придржавајући се важећих закона, одлучили које ме-
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ре треба предузети ради безбедности и очувања здравља радника и 
других лица.  

- проценити ризик, како би на основу добијених информација правил-
но организовали процес рада, одабрали потребну опрему, хемијска 
средства, материјале и т. д.  

- проверити да ли су адекватне предузете мере заштите на раду; 
- утврдити приоритете делатности, ако процена ризика има за резултат 

неопходност предузимања нових мера; 
- показати радницима и њиховим представницима, да су сви фактори, 

у вези са радом, узети у обзир, а такође предузете све неопходне ме-
ре за безбедност на раду;  

- обезбедити побољшање здравља и виши степен безбедности запосле-
них уз помоћ превентивних мера, метода и начина рада које је неоп-
ходно увести након спроведене процене ризика.  

Степен ризика на радном месту неопходо је процењивати сваки пут када 
се уводе било какве измене које резултирају променом фактора ризика, као нови 
процес рада, нова опрема или материјали, промене у организацији рада или нове 
радне прилике, као нове радионице или друге просторије.  

Код процене ризика и уклањања њихових последица, а такође и при спро-
вођењу контролних мера, важно је да се ризик не преноси даље. На пример, неиз-
весне су предности које се добијају засторима прозора у канцеларијама, ради 
смањења спољашњих шумова, ако се при томе не обезбеђује довољно вентила-
ције.  

Вазно је и да се ризик не преноси на друго место. На пример, да од-
вођење токсичних материја не угрожава другу просторију или јавно место.  

Процену ризика послодавац не треба да спроводи изоловано, већ укљу-
чујући у тај процес запослене и њихове представнике. При томе је неопходно 
консултовати раднике и ставити им на располагање информације о донетим 
одлукама и спровођењу заштитних мера.  

Битан елемент, који треба имати увек у виду, је могућност присуства запо-
слених из других предузећа или других лица, у радном окружењу, не толико због 
њихове изложености ризицима, већ из разлога што њихово деловање може 
угрожавати стално запослене. Тако на пример, подизвођачи користе на објекту 
своја транспортна средства и опрему која представља потенцијални ризик када се 
налази на пролазима и правцима кретања стално запослених радника у предузећу.  

Послодавац је дужан да спроведе процену ризика узимајући у обзир 
односе између запослених и процеса рада у датом предузећу. Такође је, дужност 
послодавца да информише најамне раднике, друге послодавце и њихове раднике 
у предузећу, на које се то односи, о могућим ризицима и неопходним мерама 
заштите.  

Не треба заборавити да поједине радне организације и предузећа посе-
ћују, студенти, пацијенти, друштвени представници и други, при ћему је мало 
вероватно да су сви они упознати са битним опасностима и ризицима као и 
предвиђеним мерама заштите.  

Из ових разлога у многим предузећима постоје специјална правила која 
се дају на увид сваком посетиоцу.  
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3. МЕТОДОЛОГИЈА 
Нема одређеног закона, који регулише начин спровођења процене ризика, 

али постоје два основна принципа којима се руководимо при процени ризика:  
 неопходно је узети у обзир све факторе ризика и могуће опасности; 
 за утврђен ризик неоподно је изјаснити се да ли постоји могућност да 

се он избегне у потпуности. Ако такве могућности не постоје, потре-
бно је разматрати могуће последице ризика.  

Могу се користити веома различите методе процене ризика (и њихове 
комбинације), под условом да оне садрже све неопходне елементе.  

Методе процене ризика обично се базирају на: 
 обради података добијених посматрањем радне средине (на пример, 

услови рада, безбедност управљања опремом, пламен и дим, темпе-
ратура, осветљење, бука итд.); 

 дефинисању радних задатака (утврдити све задатке, како би били 
уверени да су они предмет процене ризика); 

 разматрању радних задатака (процена ризика који су резултат радних 
задатака); 

 евалуацији одређених ризичних процедуре пореклом из процеса рада; 
 карактеру рада (проценити могућу опасност); 
 условима спољашње средине који утичу на радно место (на пример, 

климатски услови за раднике који раде на отвореном); 
 извештају о психолошким, социјалним и физичким факторима који 

могу да буду узрок стреса на радном месту, као и о њиховим узајам-
ним односима и везама са другим факторима организације рада и ра-
дне средине; 

 условима организације рада (паузе за одмор запослених и др.).  
Прикупљене потатке треба усагласити са критеријумима и нормама хи-

гијене рада и другим нормативним актима из области заштите на раду, узевши 
као основу: 

а) законску регулативу; 
б) важеће стандарде и правила објављене од стране надлежних мини-

старстава, упутства из заштите на раду, правила раног распореда, степен незаш-
тићености рада, декларације произвођача итд.; 

ц) принципе хијерархије у отклањању ризика: 
- избегавање ризика;  
- замена опасних ризика безопасним или мање опасним (на пример, 

замена токсичних хемијских средстава, материјама мање штетним за 
људско здравље); 

- ликвидација ризика на њихом самом извору; 
- увођење првенствено колективних, а не индивидуалних средстава 

заштите (на пример, при заштити од дима приоритет имају локални 
вентилациони систем, а не коришћење заштитних маски); 

- прилагођавање техничком прогресу и размена информација; 
- повишење степена безбедности.  
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3. 1. Методе процене ризика 
Ради процене ризика могуће је користити се различитим методама и 

схемама. Ризике је могуће проценити квалитативно и квантитативно. Применом 
квалитативних метода ризици се, у основи, оцењују субјективно. У многим слу-
чајевима основа су такозване ''матрице ризика''. Ако се у процедуру процене ри-
зика уводи систем ступњева или бодова, који више или мање објективно (коли-
чински) оцењује могућност догађаја и опасност последице, тада је могуће гово-
рити о полуквантитативном методу процене. Полуквантитативни метод обично 
допуњава квалитативну анализу. Њега користе такође у почетним стадијумима 
квалитативне анализе.  

Квалитативно оцењени ризик карактерише процена порекла потенцијал-
не претње и вида опасности, као на пример: у близини запаљивог елемента који 
се загрева могуће је опећи се, етар може да букне, динамит може да експлодира 
итд. Квалитативна процена ризика фактички не одређује ни вероватноћу дешава-
ња опасног догађаја у простору и времену, ни опсег могућих последица. А ако 
она чак и указује на вероватноћу и опасност последица, неопоходни се парамет-
ри одређују по систему ступњева и бодова.  

Количинска или квантитативна процена ризика има следећа преимућства: 
- добијена количинска процена ризика пружа основу да се објективно 

суди о степену претње и да се она упоређује са захтевима норматива; 
- даје могућност разраде система контроле ризика, при чему би та кон-

трола одговарала самом степену ризика.  
Само је количински оцењене ризике могуће међусобно упоређивати, без 

обзира на различиту природу њиховога порекла и негативног испољавања. Мо-
гуће је, на пример, упоређивати ризике који се јављају након експлозије и токси-
чног деловања неке супстанце, могуће је одредити приоритете, неки од напоме-
нутих процеса може да се одвија брже а деловање некога од њих може да изазо-
ве већу опасност (већу количину последица, веће нарушавање здравља итд).  

3. 1. 1 Квалитативна процена ризика 
У којим је случајевима довољна квалитативна процена, а у којима ће не-

опходан бити квантитативни прорачун ризика? 
Одговор на ово питање могу да дају компетентни експерти, зато што оно 

зависи од величине предузећа, вида делатности, производне технологије, пара-
метара конкретног опасног објекта и окружења у којем се он налази. На пример, 
загревајуће инсталације или уређаји који емитују инфрацрвено зрачење могу да 
се разликују по типовима инсталација, конструкције и моћи загревајућих елеме-
ната, по систему техничке контроле и опслуживања, по систему безбедности, 
интензитета експлоатације, близине других уређаја итд.  

За микроталасне пећи, које се користе у свакодневном животу, сасвим су 
довољне мере предострожности назначене у упутствима (у суштини, реч је о 
електробезбедности).  

У пракси се квалитативне методе процене ризика користе много чешће, 
будући да поседују бројна преимућства у односу на квантитативне методе. Оно 
што је код њих најважније је њихова једноставност. Оне се лако користе, не за-
хтевају дубља знања или помнију анализу материјала, услед чега се оцена про-
дукује веома брзо а уз то је још и финансијски повољна. Разрађени су методи за 
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различите струке и за сваки конкретни ризик. У многим су земљама разрађене 
матрице ризика, које осетно олакшавају процес класификације извора ризика. 
Знајући критеријуме скала вероватноће, како порекла хаварије тако и озбиљно-
сти последица, извор ризика се класификује као елемент одређене ћелије 
матрице ризика с одговарајућим мерама безбедности.  

3. 1. 2. Квантитативна и полуквантитативна процена ризика 
Квантитативна процена ризика радне средине заснива се на математич-

ким методама (користи се принципима теорије вероватноће, алгоритмима, емпи-
ријским коефицијентима, функцијама, анлитичким методама Монте–Карла, Ма-
ркова и других, као и различитим компјутерским програмима).  

Параметри који се најчешће користе при процени су: 
 вероватноћа разбољевања (професионалне и болести у вези са радом); 
 вероватноћа тровања; 
 вероватноћа професионалне патологије; 
 вероватноћа стреса на раду или синдрома ''изгарања'''; 
 вероватноћа трауматизма; 
 вероватноћа експлозије; 
 вероватноћа пожара; 
 вероватноћа хаварије; 
 вероватноћа хемијских, радијационих, биолошких, еколошких, епи-

демиолошких и других ризика.  
Методе квантитативне процене су прилично захтевне и обично је њихово 

примењивање повезано са ангажовањем специјалиста из различитих области. 
Али исто тако, је у бројчаним методама процене ризика присутан читав низ пре-
имућстава, због којих су оне практично незаменљиве. Као прво једино је бројча-
но изражавање ризика или њихових компонената могуће међусобно упоређива-
ти. Као друго, прорачуне је могуће понављати. Као треће, значења која су до-
бијена путем прорачуна прилично су објективна.  

Почетна етапа квантитативне процене обично се заснива на полукванти-
тативном методу (Semi – Quantitative Risk Assessment), када се за процену ризика 
користе листе упитника, прорачуни упрошћене анализе вероватноће и последица 
опасности по систему степена и према матрицама.  

Број метода квантитативне процене ризика које се често користе у прак-
си није велики. Као и код квалитативних метода, сваки квантитативни метод има 
своје основне задатке и ограничења у примени. На пример, да би се одредила ве-
роватноћа збивања нежељеног догађаја, користи се метод логичке анализе гре-
шака или метод стабла грешака (Fault tree analysis), који омогућава разумевање 
логичког механизма реализације ризика и бројчану процену. Помоћу метода 
логичке анализе догађаја (Event tree analysis) могуће је извести процену ефек-
тивности система безбедности. Обједињавање оба метода назива се методом уз-
рочно – последичне анализе (Cause – consequence analysis).  

При процени ризика хемијских технолошких процеса најчешће се корис-
ти метод испитивања опасности и оперативног деловања (HAZOP – Hazard and 
Operability Study), уз његову допуну квантитативним прорачунима.  

Постоји такође много других метода процене које се примењују у међу-
народној пракси, и са њима повезани компјутерски програми који олакшавају 
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рад математичком обрадом података (решавају једначине, дају огледне схеме, 
таблице и препоруке за превентивне мере).  

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 
Који ће се метод за процену ризика користити зависи од: 
 карактера радног места (на пример, стално или привремено радно ме-

сто); 
 вида делатности (на пример, радње које се понављају, променљиви 

процес рада, високи захтеви радног места); 
 задатака који се извршавају (на пример, обрада података, рад са ток-

сичним хемијским материјама, рад у близини високог напона, рад на 
ограниченом простору);  

 степена техничке сложености.  
У појединим случајевима једна метода може да обухвати целокупно рад-

но место и све битне ризике на њему, док се у другим, за једно радно место мо-
же користити неколико различитих метода.  

На пример, у великој инжењерско-техничкој радионици где се обрађује 
велики број производа, процену ризика неопходно је спроводити посебним раз-
матрањем:  

 опреме и других опасности механичког карактера; 
 материјала који се обрађују или користе при обради (приликом топ-

љења, течности за хлађење итд. и њихов могући утицај на здравље);  
 општу радну средину (микроклима, вентилација, бука и осветљење); 
 средства за приступ (лифтови, степенице, транспорт итд.); 
 електробезбедност; 
 други послови (отпремање и експлоатација); 
 психолошки, социјални и физички фактори који могу бити узрок стреса 

на раду.  
Поједина дејства са радног места која се процењују засебно могу имати 

велики утицај на радни процес у целини. На пример, прање прозора, постављање 
и замена светиљки, избор нове опреме, обука нових радника. Ценећи ова дејства 
одвојено, свакако битно је разјаснити, да ли међу њима постоји повезаност која 
може да утиче на процену ризика.  

Велики број процена ризика, у већ поменутим случајевима, скоро увек су 
спроведене на основу анализе радних операција. Међутим, у појединим ситуаци-
јама, као што је употреба компјутерске технологије или при посебним условима 
експлоатације неопходан је детаљнији приступ.  

У пракси често има смисла размишљати о процени ризика као о више-
етапном процесу, у којем је сваки следећи ступањ корак напред, како би детаљ-
није оценили радно место на којем је идентификован ризик. Прецизније се ове 
етапе могу окарактерисати као: 

 општа процена, када су ризици добро познати, можемо их лако одре-
дити и остварити контролне мере; 

 процена ризика, када је неоходно обратити велику пажњу - важно је да, 
независно од примењене методологије, треба консултовати и заинте-
ресовати запослене који раде на радним местима која се процењују.  
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Да би ризици били утврђени потребно је: 
- искористити знања о опасностима, на пример, својствима хемијских 

материја, опасних делова опреме итд.  
- применити знања о негативним утицајима услова рада, која могу да 

буду непредвиђена.  
У случају да се код групе радника или појединца, развијају симптоми 

тешких болести, прво треба дефинисати ризик, а затим вршити процену.  
Приликом процене ризика на радном месту, најважније је брзо и сигурно 

добити праве информације – најбоље од самих запослних, коришћењем упитни-
ка. Они знају редослед извршавања делатности, проблеме који се при томе јав-
љају, могућности извршења сложених задатака и примењене мере заштите. Ва-
жно је уверити се, без обзира ко врши процену ризика, био то стручњак из об-
ласти заштите на раду, из самог предузећа или консултант са стране, да је он ра-
зговарао са запосленима који, реално обављају те послове.  

Неопходно је обратити пажњу на оне ризике који су по својој природи 
тешко уочиви. То су проблеми који се јављају као резултат неправилне органи-
зације рада и које људи обично прихватају онако како их сами разумеју или се 
мире са њима. Проблеми могу створити начин на који послодавац инсистира ра-
ди испуњења радних задатака. Тако запослени могу сматрати неоснованим по-
слове које треба обавити брзо, који захтевају принудне положаје тела, честа ис-
тезања и који могу изазвати оштре болове.  

Код опште процене: 
- треба одредити ризике који се могу умањити или одстранити (у мно-

гим случајевима ово је тешко урадити, али је важно имати ове чиње-
нице у виду);  

- треба дефинисати ризике кољи су лако препознатљиви и за које је 
лако одредити и спровести контролне мере; 

- треба размислити о акцијама које су неопходне ради детаљније про-
цене ризика у случају ванредних ситуација на раду (могућност хава-
рије, пожара или експлозије).  
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УПОЗНАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ СА РИЗИЦИМА 
НА РАДНОМ МЕСТУ И ЕФЕКТИМА НА ЗДРАВЉЕ 

 
Весна Глишић1, Даринка Стожинић1, Славица Савић1 

РЕЗИМЕ 

Према Закону о безбедности и здрављу на раду (чл, 13), послодавац је у обавези 
да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад и упозна га са ризицима на радном месту 
и конкретним мерама превенције у складу са Актом о процени ризика.  

Циљ рада је да укаже на значај упознавања запослених са ризицима на радном 
месту и на неопходност сукцесивне едукације запослених у одговарајућим временским 
интервалима.  

Методологија представља анализу анкете 77 запослених на радним местима 
пресера у РЈ Пресерај Застава аутомобила.  

Бука представља доминантну професионалну штетност у овој радној јединици.  
Запослени су одговарали на одговарајућа питања о карактеристикама и штетним 

ефектима буке на њихово чуло слуха и организам у целини.  
Резултати анкете показују да је информисаност запослених о карактеристикама 

буке недовољна, док је информисаност о штетним ефектима буке задовољавајућа.  
Кључне речи: ризик, бука, штетност, опасност, ефекти, безбедност, здравље на 

раду.  
 
 

INTRODUCING THE EMPLOYEES  
WITH WORK PLACE RISKS AND INFLUENCE ON HEALTH  

ABSTRACT 

Considering The Law on safety and health at work (article No 13), the employer has 
the obligation to train the employee for safe work and to introduce him with work place risks 
and measures of prevention according to the Risk assessment document.  

The aim of this paper is to show the significance of introducing the employees with 
work place risks and necessity of their education in adequate terms.  

The methodology represents the analysis of interviewing 77 employees on presser 
work places in PRESS PLANT of ZASTAVA AUTOMOBILES.  

Noise represents dominant occupational noxiousness in this work unit.  
The employees answered questions about characteristics and harmful influences of 

noise on their sense of hearing and entire organism.  
The survey results show that employees are not informed enough about noise 

characteristics, whereas they are well informed about harmful influences of noise.  
Key words: risk, noise, noxiousness, hazard, influences, safety, health at work.  

                                                
1 Завод за здравствену заштиту радника, Крагујевац, Трг Тополиваца бр. 4 
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1. УВОД 
Према Закону о безбедности и здрављу на раду, послодавац је у обавези да 

запосленог оспособи за безбедан и здрав рад и упозна га са ризицима на радном 
месту и конкретним мерама превенције у складу са Актом о процени ризика.  

Ризик представља вероватноћу настанка повреде, обољења и оштећења 
здравља запосленог услед опасности или штетности тј. представља комбинацију 
вероватноће нежељеног догађаја и могућих последица тог догађаја.  

Опасност јесте околност или стање, које може угрозити здравље или иза-
звати повреду запосленог.  

Штетности обично подразумевају негативне последице, које на здравље чо-
века (радника) оставља дуготрајна изложеност неким аспектима радног процеса.  

Процена ризика јесте систематско евидентирање и процењивање свих 
фактора у процесу рада, који могу узроковати настанак повреда на раду, обоље-
ња или оштећења здравља и утврђивање могућности, односно, начина спреча-
вања, отклањања или смањења ризика.  

Послодавац је дужан да донесе Акт о процени ризика у писменој форми 
за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за отклањање 
ризика. (чл. 13).  

У члану 41 Закона о безбедности и здрављу на раду указано је на значај 
службе медицине рада у обављању послова заштите здравља запослених. Према 
тачки 2 овог члана један од задатака медицине рада је да упознаје запослене са 
ризицима по здравље, који су повезани са њиховим радом и обавља послове 
оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.  

Циљ рада је да укаже на значај упознавања запослених са ризицима на 
радном месту и на неопходност сукцесивне едукације у одговарајућим времен-
ским интервалима.  

Методологија представља анализу анкете 77 запослених на радним ме-
стима пресера у РЈ Пресерај Застава аутомобили. Просечан укупни радни стаж 
запослених је 25,4 године, а просечан експозициони радни стаж је 24,9 година. 
Анкета представља неку врсту контроле након предавања које је одржано у 
марту 2007. године запосленима.  

2. РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА 
Доминантну професионалну штетност у овој радној јединици представ-

ља бука, која на радном месту пресера прелази дозвољени ниво (85 dB).  
Ефекти буке могу бити: 
- аудитивни (дејство на чуло слуха), 
- екстрааудитивни(дејство на остале органе и системе).  
Аудитивни ефекти су представљени акутном и хроничном акустичном 

траумом.  
Екстрааудивни ефекти се манифестују повишеним крвним притиском, 

коронарном болешћу, поремећајем равнотеже, поремећајем видних функција. 
Такође се јавља раздражљивост, напетост, осећај несигурности итд.  

Запослени су одговарали на следећа питања: 
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1. Шта је бука? 
Највећи број запослених 42 (55%) је одговорио да бука представља нешто 

што оштећује слух, нешто што смета. 17 запослених (22%) сматра да бука пред-
ставља лупање преса, док 18 (23%) није дало одговор на постављено питање.  

2. Од чега настаје бука? 
Највећи број запослених 59 (76%) је одговорио бука настаје од рада ма-

шина, 9 (12%) сматра да она настаје од струјања ваздуха, док 9 (12%) није 
одговорило на постављено питање.  

3. Који је дозвољени ниво буке на радном месту? 
Највећи број запослених 49 (64%) је одговорио да је дозвољени ниво бу-

ке 6o dB, док je 14 (18%) одговорило да је дозвољени ниво 85 dB.  
4. Каква бука може бити? 
Највећи број запослених 56 (73%) је одговорио да је бука равномерна, 9 

(12%) да је бука повремена, 5 (6%) да бука може бити и равномерна и повреме-
на, 7 (9%) није одговорило на постављено питање.  

5. Да ли знате које су вредности буке измерене на Вашем радном месту? 
Највећи број запослених 55 (71%) је одговорио да не зна које су вредно-

сти буке измерене на радном месту пресера, док је 22 (29%) одговорило да имају 
одговарајућу информацију.  

6. Да ли бука може изазвати оштећење слуха? 
Највећи број запослених 76 (99%) је одговорио да бука може изазвати 

оштећење слуха.  
7. Да ли бука може изазвати код запослених повишени крвни притисак, 

нервозу и замор? 
Сви испитаници, 77(100%), су дали потврдан одговор.  
8. Да ли оштећење слуха настаје због поремећаја циркулације? 
Највећи број запослених 66 (86%) је одговорио да оштећење слуха наста-

је због поремећаја циркулације, негативан одговор је дало 9 (12%) испитаника, 
док 2 (2%) није одговорило на постављено питање.  

9. Да ли користите лична заштитна средства на радном месту? 
Највећи број запослених 64 (83%) је одговорио да користи лична заштит-

на средства, док их 13 (17%) не користи.  
10. Ако не користите лична заштитна средства на радном месту, наве-

дите разлог.  
Највећи број испитаника 11 (85%) не користи ЛЗС јер им сметају при раду.  
11. Да ли сте пре заснивања радног односа, упознати са штетним деј-

ством буке од стране послодавца? 
Највећи број испитаника 60 (78%) је дао потврдан одговор, док је 17 

(22%) дало негативан одговор.  
12. Да ли Вас послодавац шаље на редовне периодичне прегледе? 
Сви испитаници, 77(100%), су дали потврдан одговор.  
13. Да ли користите чешће паузе у току рада? 
Највећи број испитаника 50(65%) је да потврдан одговор, док је 27 (35%) 

дало негативан одговор.  
14. Да ли је по Вашем мишљењу послодавац предузео све мере ради по-

бољшања услова рада? 
Највећи број испитаника 50 (65%) је дао негативан одговор, док је 27 

(35%) дало позитиван одговор.  
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3. ЗАКЉУЧАК 
Резултати анкете показују следеће: 
1. Информисаност запослених о карактеристикама буке као професио-

налне штетности је недовољна.  
2. Информисаност запослених о штетним ефектима на здравље је задо-

вољавајућа.  
3. Неопходна је сарадња специјалисте медицине рада, лица из области 

безбедности и здравља на раду и послодавца ради предузимања 
превентивних мера, које доводе до смањења или отклањања ризика.  

4. Потребна је континуирана едукација запослених о ризицима на рад-
ном месту због увођења нових технологија, нових техничкотехноло-
шких решења у области заштите запослених итд.  

Радно место не треба да буде штетно по здравље и благостање радника 
тј. неопходно је здраво радно место на коме ће бити запослен здрав, продукти-
ван радник, те услед тога треба дати приоритет примарној превенцији професио-
налних ризика.  

Дакле, основни задатак и начело којим се треба руководити у медицини 
рада јесте превенција професионалних штетности, болести и повреда, укључу-
јући јачање људских, методолошких и технолошких капацитета, обуку и едука-
цију радника и послодаваца, упознавање са здравом праксом на раду и са култу-
ром, која промовише здравље на раду. Потребно је направити механизме који ће 
омогућити успостављање здравих радних места, уз консултацију учешће радни-
ка и послодаваца.  
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FOREST-FIRE PROBLEM IN RUSSIA 
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ABSTRACT 

The paper deals with the problem of forest fires in Russia. The majority of fires ap-
pears in the densely populated industrial regions. About 30-50% of fires in the sparsely popula-
ted regions are connected with lightning discharges. Immense problems in an increase in the 
effectiveness of preventive maintenance and measures of fight with the forest fires. 

Key words: fire, preventive, fire protection 

РЕЗИМЕ 

Рад се бави проблемом шумских пожара у Русији. Већина пожара избија у густо 
насељеним индустријским областима. Око 30-50% пожара у ретко насељеним крајевима 
су последица грома. Велик проблем представља повећање ефикасности у превентиви и 
мерама за борбу против пожара. 

Кључне речи: пожар, превентива, заштита од пожара 

 
It appears from 10 to 40 thousand forest fires in our country every year. Their 

yearly total area composes from 0.3 to 2.5 mln.ha. These fires are fixed on the guarded 
part of the area state forest fund. In the last 10-15 years both the increase in the 
quantity of fires and their areas is observed. This is connected with the warming up of 
climate, which lead to lengthening of flammable season and increase in the number of 
arid period (fire maximums). Besides, the growth of quantity of fires is explained by 
an avalanche-type increase in the automobilization of Russia and by an increase in the 
accessibility of forest for the population. An increase in the area of fires (in essence 
due to Siberia & Far East) is, vice versa, connected with difficult accessibility of 
forests for the rapid extinguishing of the emergent centers of fires, the absence of the 
branches of road network, a deficiency in forces and facilities of Forest Protection 
Service. 

The part of the territory of state forest fund is guarded from the forest fires 
passively in Russia. 

It includes the distant region of Siberia & Far East where aviation protection 
is absent and timely liquidation of fires by ground-based means is impossible because 
of the absence of the road-network. According to some estimations, the yearly area of 
fires in the passively guarded territory is occupies from 1 to 3 mln. ha. Here fires are 
fixed only from the space by satellites. The passively guarded area occupies 36% of 
territory of state forest fund. The biggest part of the forest area – 47% - is the object of 
                                                

1 Forest Technical Academy, 194021, Russia, Saint-Petersburg 
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‘Avialesookhrana’ – Aerial Forest Protection Service (detection a The majority of 
fires appears in the densely populated industrial regions. About 30-50% of fires in the 
sparsely populated regions (Taiga) are connected with lightning discharges.  

nd the extinguishing of fires is made with the help of aviation). 
The reasons of the appearance of forest fires on the average in Russia in 9 

cases of 10 are connected with human activity. This occurs as the result of non-
observance of the rules of fire safety by population in 7-8 cases. 

The majority of fires appears in the densely populated industrial regions. 
About 30-50% of fires in the sparsely populated regions (Taiga) are connected with 
lightning discharges.  

The scales of forest fires are sometimes so terrible that settlements, villages, 
forest cordons are burnt, a lot of people can die. 

The huge damage appears in forestry and environment because of fires. They 
damage or completely destroy forest ecosystems, which leads to partial or complete 
ending of fulfillment of their environmental and social functions. Straight harm to 
forestry is inviced by the destruction of commodity wood, forest cultures and 
coniferous young forests. Fires contribute to the distribution of pests and diseases of 
forest, destroy berry fields and places of birds nesting.  

Every year the products of combustion pollute air, strengthen the greenhouse 
effect. 

Immense problems in an increase in the effectiveness of preventive main-
tenance and measures of fight with the forest fires are post before the new government 
of the Russian Federal Forest Service. Examples of the search for the methods of 
solution of forest-fire problem in Russia is strengthening the responsibility of forest 
users for the appearing of fires and damage it substitute the improvement of control of 
the ‘Avialesookhrana’ – Aerial Forest Protection Service. 
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ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ УГРОЖЕНОСТИ 
ОД ПОПЛАВА РЕГИЈЕ БАЊА ЛУКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 
Душан Врањеш1, Зоран Чворовић2 
dusan.vranjes@opstinaprijedor.org 

РЕЗИМЕ 

Најзначајнији облик угрожавања становништва и материјалних добара на под-
ручју Регије Бања Лука представљају поплаве које сваке године наносе велике матери-
јалне штете и узрокују загађивање животне средине овог подручја. Циљ овог рада ја да 
се се на бази анализе стања угрожености од поплава и предузeтих мера заштите од 
поплава овог подручја утврде мере које би дале најзначајнији допринос превенцији и 
заштити од поплава ради заштите и спашавања људи материјалних добара и животне 
средине на угроженим подручјима. Спроведено истраживање и анализа постојећег стања 
угрожености од поплава овог подручја показују да хидролошке карактеристике и богат-
ство водним ресурсима са неквалитетно решеним питањима одржавања постојећег 
система заштите од поплава, неизвршеном регулацијом водотока и неизграђеним зашти-
тним водопривредним објектима узрокују веома честе појаве поплава на подручју локал-
них заједница Регије Бања Лука. Појаве поплава на овом подручју узрокују угрожавање 
материјалних добара и пољопривредних култура, узрокују оштећења инфрастуктуре и 
угрожавање животне средине поплављених подручја. У већини локалних заједница Ре-
гије Бања Лука се непотпуно спроводе превентивне мере заштите од поплава те је актив-
ности заштите од поплава наопходно усмјерити на довођење у функционално стање по-
стојећег система заштите од поплава те изградњу нових система заштите који ће смањи-
ти површине угрожене поплавама које су тренутно небрањене. Истовремено је неопход-
нo извршити квалитетне припреме за планско и организовано спровођење оперативних 
мјера заштите и спашавања становништва и материјалних добара на подручјима која су 
потенцијално угрожена поплавама. 

Кључне речи: поплаве, угроженост од поплава, мере заштите од поплава 
 

POTENTIAL DANGERS OF ENDANGERING FROM 
FLOODS IN BANJA LUKA REGION 

ABSTRACT  

The most important way of endangering people and assets in Banja Luka region are 
floods that cause a lot of damage and pollution in the environment in this area every year. The 
aim of this paper is to establish activities that will give the most important contribution to 
prevention and protection from floods, to protect and save people, assets and environment in 
the endangered areas, on the basis of the analysis of state of potential risk from the floods and 
planned and undertaken measures of protection from floods. The survey that was taken and the 
                                                
1 Административна служба општине Приједор  
2 Факултет безбедности Универзитета у Београду 
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analysis of the present state of risk from floods in this area show that hydrological charac-
teristics and rich water resources without maintaining of the existing system of protection from 
floods, without carrying out of regulation of water current and un-built protective waterpower 
installations cause very often floods in the area of local communities of Banja Luka. Floods in 
this area cause endangering of assets and land under cultivation, as well as damage of 
infrastructure and environment of flooded areas. In many local communities of Banja Luka 
region incomplete preventive measures for protection from floods are carried out. Activities for 
flood protection should be directed towards creating a functional system for flood protection as 
well as the building of a new system of protection, which will diminish areas endangered by 
floods that are temporary unprotected. It is also necessary to carry out quality preparations for 
planned and organized application of operative measures for protection and saving of people 
and assets in the areas potentially endangered by floods. 

Кеy words: floods, risk from floods, flood protection measures 

1. УВОД 
На нашим просторима поплаве представљају елементарну непогоду која 

сваке године наноси огромне материјалне штете. Због тога је евидентна све већа 
потреба за организованом заштитом и провођењем превентивних и оперативних 
мера заштите од поплава у које морају бити укључени сви сегменти друштва. 
Организовање оперативних мера на заштити и спашавању је посебна брига и за-
датак цивилне заштите која је као и код осталих непогода и несрећа већих разме-
ра носилац и организатор свих акција заштите и спашавања. 

Према основним карактеристикама поплаве на нашим просторима могу 
се сврстати у мирне (у равници) и бујичне (у брдско планинском пртостору). 
Иако су поплаве у брдско-планинском делу територије са тежим последицама 
када је у питању рушилачки карактер, оне у узроковању штета мање учествују 
од поплава које узрокују реке у равничарском делу територија. 

На нашим просторима поплаве могу бити узроковане: 
- интензивним и дуготрајним падавинама. 
- услед евентуалног рушења брана, 
- услед бујица и ерозија, 
- појавом и продором подземних вода. 
Cпровођење превентивних мера заштите од поплава још увек не гаранту-

је потпуну заштиту од поплава због чега је нужно припремити и организовати 
спровођење оперативних мера заштите и спашавања људи и материјалних до-
бара на подручју угроженом поплавама. 

Спровођење оперативних мера заштите од поплава зависи од врсте по-
плаве, карактеристика захваћеног простора, времена припреме, динамике изво-
ђења одбрамбених радова као и степена организованости. Успех на заштити и 
спашавању бит ће сразмеран правовремености реализације појединих радњи и 
поступака предвиђених планом уз уважавање наведених специфичности. 

Основни услови за успешну заштиту и спашавање људских живота и ма-
теријалних добара су квалитетно руковођење акцијама спашавања,временски 
усклађени поступци,рационално кориштење снага и средстава и брзо доношење 
одлука. Овдје је од изузетне важности и упознатост становништва са опасности-
ма и поступцима у одбрани од поплава као и спремност на напоре с циљем да се 
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истраје у победи стихије. Често је овај фактор доминантан за успех акције на 
спашавању. 

Поред евакуације као посебне фазе одбране од поплаве углавном се реа-
лизују три фазе одбране и то: реализација припремних радова, фаза редовне 
одбране од поплава, фаза ванредне одбране од поплава. 

2. МЕТОД РАДА 
Анализа потенцијалних опасности угрожавања становништва, материјал-

них добара и животне средине подручја Регије Бања Лука услед појаве поплава 
те анализа могућности спровођења мјера заштите од поплава овог подручја из-
вршена је на бази прикупљања и обраде података из планске документације из 
области заштите од вода, урбанистичке и просторно планске документације и 
процјене угрожености од поплава овог подручја. На бази расположиве доку-
ментационе основе и резултата праћења појава поплава на овом подручју извр-
шена је идентификација присутних проблема, потреба и могућности спровођења 
мјера заштите од поплава. Да би се извршило рангирање присутних проблема 
угрожаности од елементарних непогода угрожавања те утврдиле мјере заштите 
које би дале најзначајнији допринос заштити од вода кориштен је емпиријски 
метод истраживања. У склопу ове анализе извршено је анкетирање 146 испита-
ника односно појединаца који су уско специјализовани и профилисани за обав-
љање одређених стручних послова у домену заштите од вода, заштите и управ-
љања водним ресурсима и заштите животне средине. Овим анкетирањем су обу-
хваћени: дипломирани инжењери хидрограђевине, хемије и технологије, профе-
сори, архитекти, правници, економисти и други стручни профили који су на ра-
зличите начине укључени у извршавање послова и задатака у области заштите 
од вода и заштите животне средине. Да би резултати анкете били релевантни ан-
кетирање је било фокусирано на представнике и руководиоце предузећа и инсти-
туција из области управљања водним ресурсима и заштите животне средине те 
инспекторе из ових области и представнике органа локалних заједница 

3. РЕЗУЛТАТИ 

1. Значај поплава као облика угрожавања подручја Регије Бања Лука 
Појаве елементарних непогода и техничко-технолошких акцидената на 

подручју регије Бања Лука представљају сталну опасност угрожавања становни-
штва, материјалних добара и животне средине. Најзначајнији облик потенцијал-
не угрожености становништва су поплаве, што је мишљење 48,63% испитаника 
(графикон бр. 1), док 23,28% анкетираних лица сматра да земљотрес представља 
најзначајнији облик потенцијалне угрожености становништва. Када се посматра 
постојеће стање и појаве елементарних непогода и техничко–технолошких акци-
дената на подручју Републике Српске може се констатовати да је значајан број 
потенцијалних облика угрожавања становноштва и материјалних добара које се 
појављују на подручју Регије Бања Лука присутан и у другим регијама Републи-
ке Српске. У зависности од географског положаја, хидролошких и других карак-
теристика појављују се различити облици угрожавања становништва. Како је 
подручје Регије Бања Лука због сеизмичких каракретистика изложено опасности 
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од земљoтреса тако су подручја на већим надморским висинама (нпр. Сарајев-
ско-Романијско подручје) у већој мери изложено појави снежних наноса. За под-
ручје Источне Херцегивине је специфично учесталије појављивање шумских по-
жара док су градови са значајнијим индустријским капацитетима изложени ве-
ћим опасностима од техничко технолошких акцидената. Имајући у виду ове чи-
њенице неопходно је успоставити систем процене, праћења и превенције свих 
ризика који у одређеним подручјима могу угрозити становништво,материјална 
добра и животну средину.  

Заштита и спашавање на води и под водом је мера која садржи провође-
ње мера заштите и спашавања људи и материјалних добара на подручјима око 
река и језера која могу бити угрожена поплавама или опасностима изазваних 
оштећењима или рушењем висинских брана,насипа или других водозаштитних 
објеката,те опасности од бујичних и подземних вода 

Простор Регије Бања Лука може се окарактерисати као подручје релатив-
но богато водом. Главни водотоци су притоке реке Саве. Све водотоке можемо 
поделити у три дела: 

- горњи ток са великим падом и бујичним карактером, 
- средњи ток са променљивим падом, 
- доњи ток са минималним падом. 
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Графикон бр. 1: Приказ најзначајнијих облика потенцијалне угрожености 

становништва на подручју Регије Бања Лука 

Општа карактеристика водотока произашла је из овог природног стања 
тако да су екстремно велике разлике између максималних и минималних про-
тока. Ово резултира у неком деловима године дефицитом воде, односно изазива-
њем поплава. Рељеф овог подручја карактеришу релативно велики падови, што 
уз неравномеран распоред падавина резултира неравномерним отицањем. 

Главни водотоци који протичу кроз Регију су: Сава, Врбас, Сана и Уна. 
Може се констатовати ца су поплаве на водотоцима до сада углавном биле по-
следица комбинације дужих киша са или без топљења снега. Мањи водотоци су 
углавном бујичног карактера које карактерише велики пад и они најчешће по-
већавају проток. Према проценама, сваки водоток може у одређеним условима 
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бити узрок поплава, али се могу навести они који у већој или мањој мери редов-
но изазивају поплаве. То су: Сава, Уна, Врбас, Сана, Укрина, Гомјеница и неке 
друге мање реке. 

Поред наведеног, систем високих брана и акумулација може у одређеним 
условима бити узроком поплава. Рушење брана може настати из више разлога, а 
то су: 

1. При појави катастрофалних земљотреса (посебно у сеизмичким не-
стабилни просторима). 

2. У другим непредвиђеним ситуацијама као што су: слегање тла, губ-
љење конструктивних носивих карактеристика, тла у зони бране и 
акумулације и сл. 

3. У ратним дејствима. 
Високе бране су објекти од општег интереса, од чије сигурности зависе 

животи људи и имовина целог низводног подручја, тако да се градња ових обје-
ката мора обавити са потпуном сигурношћу уз искључивање сваког ризика. Пи-
тање сигурности високих брана и акумулација добија све већи значај и због пси-
холошког момента који се нарочито испољава код становништва низводног ре-
јона великих акумулација. 

Чеони талас који настаје рушењем бране нараста постепено. Рушење не 
може бити тренутно ширином читаве бране, него постепено, део по део, тако да 
се укупна количина и запремина воде која истиче кроз настале отворе поступно 
повећава. Од почетка истицања до максимуа прође извесно време, углавном то-
лико да се може узбунити становништво низводно од бране. 

На овим просторима високе бране и акумулације које могу бити узрок 
поплава су: 

- Брана Бочац на Врбасу, нема опасности од чеоног таласа. 
- Брана на Укрини код Прњавора, нема опасности од чеоног таласа. 
- Брана Рудника жељезне руде“Омарска“и „Љубија“- Међеђа у Гради-

ни, Шикићи и Жуне у Љубији. 
На високим бранама на овом простору, до сада није било инцидената 

који би указивати на значајне опасности. Међутим узимајући потенцијалну 
опасност од постојећих брана, као и чињеницу да се у блиској будућности у Ре-
публици планира изградња бране на сливу реке Врбас, Сана и друге, у циљу за-
штите становништва и материјалних добара низводних подручја, потребно је 
придржавати се: 

- Техничких прописа за пројектовање и грађење брана, 
- Упутства за техничка осматрања високих брана, 
- Правилника о техничким нормативима за сеизмичко осматрање ви-

соких брана. 
2. Хидролошка ситуација на подручју бањалучке регије и 

изграђеност водопривредних објеката 
Вишегодишњи просек заштите од вода у редовној и ванредној одбрани 

износи око 20 до 25 дана. Пораст интензитета опасности и штета уочава се на под-
ручјима где нису уређени хидротехнички објекти, где је извршена прекомерна сеча 
шума и на брдским подручјима услед појаве бујичних вода. Пад опасности је осетан 
на хидромелиорационим подручјима где су израђени објекти одбране од воде и где 
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се потпуно примењују мере одржавања објеката. На жалост многи се системи не 
одржавају у одговарајућем обиму због недостатка финансијских средстава. 

Хидрометеоролошки услови за проглашење елементарне непогоде су пре-
ма главном оперативном плану одбране су поплава приказани у табели број 1. 

Одбрамбени насипи на овим рекама изграђени су на рекама Сава, Уна, 
Врбас, Сана и неким мањим речицама у непосредној близини ушћа у Саву (табе-
ла бр. 2). Дакле, остали делови угрожене територије могу се сматрати небра-
њеним. Ови насипи су само у мањој мери оштећени и то услед ратних дејстава и 
неодржавањем, па се може рећи да се у релативно добром стању 
Табела бр. 1.: Преглед водостаја на којима се проглашава стање елементарне непогоде 

Редни 
број Локација водомера Ријека 

Водостај виши од 
нормалног 

изражен у см 
1. Јасеновац Сава +800 
2. Дубица Сава +380 
3. Градишка Сава +700 
4. Делибашино Село Врбас +750 
5. Приједор Сана +480 
6. Нови Град Уна +500 

Табела бр. 2.: Преглед одбрамбених насипа на рекама Бањалучког региона 

Редни 
број 

Поплавно 
подручје Сектор Потез одбранбеног насипа Дужина у км 

од до 

1 
Подручје 
Дубичке 

равни 

І -Насип уз Бињацку 0,0 1,7 
-Унски насип 12,7 17,1 

ІІ -Горњи ободни канал 0,0 1,1 
-Канал Хатиповац 0,0 2,5 

ІІІ -Унски насип 0,0 12,7 
-Савски насип 4,0 19,1 

ІВ -Савски насип 0,0 4,0 
-Доњи ободни канал 0,0 3,5 

2. 

Подручје 
Лијевче 
поље и 

Србачкон
ожичке 
равни 

В 
-Десни Јабланички насип 0,0 6,5 

-Јурковина-Јабланица 0,0 2,0 
-Десни Савски насип 0,0 5,0 

ВІ -Десни Савски насип 
-Осорна-Боран-Љевчаница 

0,0 
0,0 

5,0 
8,2 

ВІІ 

-Десно Савски-Врбаски 0,0 5,2 
-Канал Повелик-Ножичко 0,0 7,7 
-Десни Врбаски насип 0,0 10,8 
-Одобни канал Рекава 0,0 6,6 

 Врбас 

І -Канал Тиња-Толиса 2,0 9,2 
-Истични латерални канал 0,0 3,9 

ІІ -Истични латерални канал 3,9 18,5 
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Преглед пумпних станица постављених на територији Регије Бања Лука са 
површином коју покривају (израженом у хектарима) и са капацитетима, прика-
зујемо у табели бр. 3. Просечно време рада пумпних станица је од 80 до 120 дана 
годишње, где су укључени дани трајања редовне и ванредне одбране од поплава. 

Табела бр. 3.: Преглед пумпних станица са површинама које покривају 

Пумпне станице 
Ријека Сава: заштита од вода 

Подручје 
заштите од 

вода или 
иригације 

Подподручје 
Назив 

пумпне 
станице 

Подручје 
базена 

(hа) 

Капацитет 
пумпне 

станице 
(m³/s) 

Горња Сава 

Дубичка раван 

Главица 1 3.571,00 4,50 
Главица 2 5,70 
Драховац 2.567,00 3,00 
Уна 615,00 2,95 

Лијевче поље 

Лиман 6.015,00 10,35 
Кеј 310,00 1,0 
Година 4.147,00 8,40 
Матура 6.523,00 8,55 
Бајинци 2.935 5,70 

Србачко-Ножачка 
раван 

Уна 750,00 1,50 
Повелич 2.800,00 4,0 

 
У табели бр. 4. дати су подаци о површинама које су изложене могућој по-

плави и површинама које су заштићене изграђеним објектима и на којима је мо-
гуће проводити мере одбране од поплава. На површинама које нису заштићене а 
изложене су поплавама,не могу се спроводити мере одбране од поплава,и за та 
подручја могуће је спроводити мере евакуације и спашавања људи и материјалних 
добара. 

Табела бр. 4. Преглед брањених површина по сливним подручјима 

Код Назив подручја Водоток 
Плављена 
површина 

(hа) 

Брањена 
површина 

(hа) 

А.1. Непосредни слив ријеке 
Саве Сава 79.399 50.430 

А.1.5. Укрина - Вијека Сава - Укрина 4.050 390 
А.1.6. Србачко –ножичка раван Сава 3.300 2.600 
А.1.7. Лијевче поље Сава 25.119 17.910 
А.1.8. Дубичка раван Сава 6.130 6.130 
А.4. Слив Врбаса Врбас 500 - 
А.5. Слив Уне Уна 1.500 - 

 
Река Сава у случају поплава на територији Бањалучке регије највише уг-

рожава: Дубицу,Градишку, Србац и Дерванту.Излевањем вада реке Сане најви-
ше су угрожени: Нови Град,Приједор, и Оштра Лука. Река Врбас у случају екс-
тремних водостаја највише угрожава Бањалуку,Лакташе и Србац. 
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3. Угроженост од поплава и спровођење мјера заштите  
на подручју бањалучке регије. 

Поплаве објективно представљају најчешћи облик угрожавања становни-
штва и материјалних добара због низа нерешених проблема, а пре свега због не-
извршене регулације водотока и неизграђених водозаштитних објеката. На ове 
чињенице указују проведена истраживања јер се највећи број анкетираних лица 
45,20%, изјаснило да неизграђени водозаштитни објекти представљају најзначај-
нији проблем са аспекта угрожености од поплава, док 23,28% испитаника сматра 
да климатске промене које узрокују велике и дуготрајне падавине у највећој 
мери узрокују поплаве на нашем подручју.  

С обзиром на карактер водотока и географске карактеристике поплаве на 
подручју Регије Бања Лука су таквог карактера да не представљају објективну 
опасност угрожавања живота људи. Постепени раст нивоа водостаја и изливање 
водотока у плавне зоне омогућавају предузимање свих мера заштите становниш-
тва (евакуација, збрињавање и сл). Поплаве на нашем подручју према мишљењу 
60,27% испитаника узрокују материјалне штете односно угрожавање материјал-
них добара и пољопривредних култура (графикон бр. 2). Значајан број испитани-
ка (26,02%) сматра да поплаве на подручју регије Бања Лука угрожавају живот-
ну средину, док 9,85% анкетираних сматра да су поплавама највише угрожени 
објекти комуналне инфраструктуре.. 
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Графикон бр. 2: Преглед последица појаве поплава на подручју регије Бања Лука 

Појавама поплава у урбаним зонама значајно доприноси неспровођење 
превентивних мера заштите од поплава што представља мишљење 84,24% испи-
таника. Када је у питању успешна заштита од поплава највећи број испитаника 
73,97% сматра да би спровођење превентивних мера заштите од поплава дало 
најзначајнији допринос успјешности заштите од поплава,15,06% испитаника 
сматра да је провођење оперативних мера заштите од поплава најзначајније у 
систему заштите од поплава док 10,95% анкетираних сматра да су мере отклања-
ња последица најзначајније. Како спровођење превентивних мера заштите од по-
плава подразумева предузимање читавог низа активности и мера према миш-
љењу 63,69% испитаника регулација водотока и изградња водозаштитних об-
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јеката представља најзначајнији допринос успешном спровођењу мера заштите 
од поплава (графикон бр. 3), 17,80% испитаника сматра да добра обука и при-
према становништва представља најзначајнију превентивну меру док 10,27% 
испитаника сматра да је квалитетно опремање и обука јединица за спашавање на 
води, најзначајније у систему превентивних мера заштите од поплава.  

63,69%
17,80%

10,27%

8,24%

Регулација водотока и изградња
 водозаштитних објеката

Обука и припрема 
становништва

Опремање и обука јединица 
за спашавање на води

Обавештавање 
становништва

 
Графикон бр. 3: Приказ превентивних мера заштите од поплава  

подручја регије Бања Лука 

Како спровођење оперативних мера заштите од поплава представља изу-
зетно значајан сегмент система заштите од поплава као најзначајнија активност 
код спровођења оперативних мера заштите од поплава према мишљењу 60,95% 
испитаника означена је изградња привремених насипа (графикон бр. 4), док 
19,17% испитаника сматра да је збрињавање угроженог становништва најзначај-
нија оперативна мера.  

60,95%19,17%

17,80%

2,08% Изградња привремених 
насипа

Збрињавање угроженог 
становништва

Евакуација становништва и 
мат.добара

Снабдјевање становништва
најнеопходнијим артиклима

 
Графикон бр. 4 Приказ оперативних мера заштите од поплава 

У спровођењу мера заштите и спашавања на води и под водом посебну 
пажњу неопходно је усмерити на сљедеће: 

- Довести у функционално стање систем заштите од поплава на рекама 
на којима је исти током рата претрпео оштећења. 
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- Изградњом нових система заштите, смањити површине угрожене по-
плавама које су тренутно небрањене. 

- Изградњу система заштите који ће осигурати делове путних комуни-
кација угрожених поплавама. 

- Организовати континуирна геолошка, геодетска, сеизмолошка, кли-
матолошка и хидролошка осматрања и мерења на подручју око и 
низводно од високих брана које већ постоје,као и оних које ће се гра-
дити у будућности. 

- Систем осматрања и обавештавања учинити посебно ефикасним у ре-
јонима и зонама изложеним поплавама,као и рејонима низводно од 
акумулационих језера и високих брана. 

4. ЗАКЉУЧЦИ 
1. Појаве елементарних непогода на подручју Регије Бања Лука пред-

стављају сталну опасност угрожавања становништва, материјалних добара и жи-
вотне средине Најзначајнији облици потенцијалне опасности угрожавања ста-
новништва представљају:поплаве, земљотрес, пожари и олујно невреме. У завис-
ности од географског положаја, хидролошкијх, сеизмолошких и других каракте-
ристика локалних заједница јављају се карактеристични облици угрожавања ста-
новништва материјалних добара и животне средине. 

2. Интензитет опасности и штете које узрокују поплаве условљен је ни-
воом изграђености хидротехничких објеката и појавама прекомерних сеча шума 
на брдским подручјима што узрокује појаве бујучних вода. Пад опасности је 
осетан на подручјима где су изграђени објекти одбране од вода и где се потпуно 
примењују мере одржавања водопривредних објеката. 

3. Поплаве на подручју Регије Бања Лика углавном узрокују материјалне 
штете односно угрожавање материјалних добара и пољопривредних култура. 
Такође, појаве поплава у значајној мери узрокују оштећење објеката инфрастук-
туре и угрожавање животне средине поплављених подручја. 

4. У већини локалних заједница на подручју Регије Бања Лука се непот-
пуно или уопште не спроводе превентивне мере заштите од елементарни непого-
да а такође се може констатовати и недостатак потребних материјално–технич-
ких средстава и опреме за спровођење оперативних мера заштите и спашавања. 

5. Спровођење мера заштите од поплава неопходно је усмерити на дово-
ђење у функционално стање система заштите од поплава на рекама на којима је 
исти претрпео оштећења,изградњу нових система заштите који ће смањити 
површине угрожене поплавама које су тренутно небрањене и изградњу система 
заштите који ће осигурати делове путних комуникација угрожених поплавама. 
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РЕЗИМЕ 

Пожар као облик угрожавања становништва и материјалних добара на подручју 
Регије Бања Лука представља врло честу појаву, било да се догађа као појединачна појава 
или као пратећа појава других облика угрожавања. Циљ овог рада је да се на бази анализе 
стања потенцијалне угрожености од пожара и планираних и предузетих мера заштите од 
пожара, утврде активности које би дале најзначајнији допринос успешном спровођењу 
мера заштите од пожара. Спроведено истраживање и анализа стања угрожености од пожа-
ра показују да пожари већих размјера на овом подручју представљају значајну опасност са 
аспекта угрожености становништва, материјалних добара и животне средине.Као главни 
узроци пожара на овом подручју идентификовани су: несавесно понашања појединаца, не-
исправност електричних инсталација и паљење корова у руралним зонама. Пожари већих 
размера у урбаним зонама угрожавају људске животе и материјална добра а посебан про-
блем представљају појаве шумских пожара које поред изазивања материјалних штета угро-
жавају животну средину подручја захваћеног пожаром. Неадекватна превенција у најзна-
чајнијој мери доприноси појавама пожара док је ефикасност у гашењу пожара углавном 
условљена квалитетом опремљености и бројем припадника професионалних ватрогасних 
јединица. Повећање ефикасности у спровођењу мера заштите од пожара на овом подручју 
могуће је остварити кроз спровођење превентивних мера заштите од пожара, квалитетном 
едукацијом становништва и обуком припадника јединица за заштиту од пожара као и на-
бавком савремених техничких средстава и опреме за гашење пожара. 

Кључне речи: пожар,угроженост од пожара, превенција, мере заштита од пожара 
 

FIRE PROTECTION IN BANJA LUKA REGION 

ABSTRACT 
Fire as a way of endangering people and assets in Banja Luka region is very frequent, 

whether it appears alone or as a following phenomenon of other ways of endangering. The aim of 
this paper is to establish activities that will give the most important contribution to a successful 
application of fire protection measures, based on the analysis of state of potential endangering 
from the fire and planned and undertaken measures of protection. The survey, which was carried 
out, and the analysis of state of fire hazard show that big fires in this area represent great danger 
for people, assets and environment. The main causes of fires in this area are careless behavior of 
individuals, electrical installations that are out of order and burning weeds in rural areas. Great 
fires in urban areas endanger human lives and assets and a special problem represent woods fires, 
which cause material damage as well as environmental in the area caught by the fire. Inadequate 
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prevention leads to fires while efficiency in extinguishing the fires depends on the quality of 
equipment and number of members of professional fire company. Efficiency improvement in 
taking fire protection measures can be obtained by applying protective measures, quality 
education of the population and training of the units for the protection from fire, as well as by 
purchasing modern fire extinguishing devices and equipment. 

Кеy words: fire, fire hazard, prevention, fire protection measures 

1. УВОД 
Према учесталости појаве пожара и према штетама које проузрокују по-

жари заузимају високо место у списку несрећа које нас угрожавају. Како пожар 
прати и друге несреће, појављује се код експлозија, рушења итд., мере заштите 
ма колико присутне никада нису довољне. Узрочници пожара често су врло бе-
зазлени и лако се могу спречити или избећи елементарним поступцима и одре-
ђеном противпожарном културом. Због тога стално присуство те проблематике 
никада није на одмет, тим пре што у насељима у којима живимо егзистира много 
горивог садржаја. 

Када пожари постигну велике димензије изазивају велике и штетне по-
сљедице, сличне земљотресу са великим бројем жртава и са потпуно разореном 
односно измењеном социјалном структуром. Узроци због којих настају пожари у 
пракси су врло различити а најчешће се јављају као шумски пожари и пожари у 
насељеним мјестима. Најчешћи узрок је човек, и то првенствено због: неправил-
ног поступања са запаљивом материјом, непоштовање правила и забране ложе-
ња на орвореном простору, грешака у пројектовању, ненамeнске употербе маши-
на, уређаја и опреме, и због пушења на недозвољеним местима. Као узрок пожа-
ра појављују се и природне појаве (гром, муња, земљотрес, и сл.).  

На услове ширења пожара утичу ветар, киша, снег, температура ваздуха, 
атмосферски притисак, влажност ваздуха и др. Неки од ових фактора битно до-
приносе брзини ширења пожара а и супротно. Брзина ширења пожара на отворе-
ном простору је често повећана код повишене температуре, струјања ваздуха 
(ветар) и сл. Киша, снег, влажност ваздуха и друго битно утичу на смањење бр-
зине и проширење пожара. 

Због постојања разних пожарних опасности потребно је стално и систе-
матски предузимати мере да се мрогобројни извори опасности потпуно уклоне 
или смање. У циљу спречавања настанка пожара предузимају се превентивне мере 
заштите од пожара. Ове мере је потребно проводити континуирано и систематски 
како би се многобројни извори опасности потпуно уклонити или смањили. Према 
важећим прописима из области противпожарне заштите предузећа и други правни 
субјекти дужни су организовати заштиту од пожара, бринути се о њеном успеш-
ном функцијонисању и учествовати у њеном спревођењу. Спровођење мера пре-
вентивне заштите од пожара као и организацију и извршавање мера заштите од 
пожара неопходно је спроводити у свим срединама и местима где постоји опас-
ност од настајања и ширења пожара.  

2. МЕТОД РАДА 
Анализа потенцијалних опасности угрожавања становништва, материјал-

них добара и животне средине подручја Регије Бања Лука услед појаве пожара те 
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анализа могућности спровођења мјера заштите на овом подручју извршена је на 
бази прикупљања и обраде података из планске документације из области заштите 
од пожара, урбанистичке и просторно планске документације и процјене угроже-
ности од пожара овог подручја. На бази расположиве документационе основе и 
резултата праћења појава пожара на овом подручју извршена је идентификација 
присутних проблема, потреба и могућности спровођења мјера заштите. Да би се 
извршило рангирање присутних проблема угрожаности од елементарних непогода 
угрожавања те утврдиле мјере заштите које би дале најзначајнији допринос спро-
вођењу мера заштите кориштен је емпиријски метод истраживања. У склопу ове 
анализе извршено је анкетирање 146 испитаника односно појединаца који су уско 
специјализовани и профилисани за обављање одређених стручних послова у доме-
ну заштите од пожара, заштите и управљања кризним ситуацијама и заштите жи-
вотне средине. Овим анкетирањем су обухваћени: инжењери заштите од пожара, 
хемије и технологије, професори, архитекти, правници, економисти и други струч-
ни профили који су на различите начине укључени у извршавање послова и зада-
така у области заштите од пожара и заштите животне средине. Да би резултати ан-
кете били релевантни анкетирање је било фокусирано на представнике и руково-
диоце институција из области противпожарне заштите и заштите животне средине 
те инспекторе из ове области и представнике органа локалних заједница. 

3. РЕЗУЛТАТИ 
1.  Значај пожара као облика угрожавања подручја Регије Бања Лука 
Појаве елементарних непогода и техничко-технолошких акцидената на 

подручју регије Бања Лука представљају сталну опасност угрожавања становни-
штва, материјалних добара и животне средине. 

Појаве пожара на овом подручју имају значајно учешће као појединачна 
појава или као пратећа појава других облика угрожавања становништва и мате-
ријалних дабара. Најзначајнији облик потенцијалне угрожености становништва 
су поплаве, што је мишљење 48,63% испитаника (графикон бр. 1), док 10,27% 
анкетираних лица сматра да пожар представља најзначајнији облик потенцијал-
не угрожености становништва. 

Када се посматра постојеће стање и појаве елементарних непогода и тех-
ничко–технолошких акцидената на подручју Републике Српске може се конста-
товати да је значајан број потенцијалних облика угрожавања становноштва и 
материјалних добара које се појављују на подручју Регије Бања Лука присутан и 
у другим регијама Републике Српске. У зависности од географског положаја, хи-
дролошких и других карактеристика појављују се различити облици угрожавања 
становништва. Како је подручје Регије Бања Лука због сеизмичких каракретис-
тика изложено опасности од земљотреса тако су подручја на већим надморским 
висинама (нпр. Сарајевско-Романиjско подручје) у већој мери изложено појави 
снежних наноса.За подручје Источне Херцегивине је специфично учесталије по-
јављивање шумских пожара док су градови са значајнијим индустријским капа-
цитетима изложени већим опасностима од техничко технолошких акцидената. 

Имајући у виду ове чињенице неопходно је успоставити систем процене, 
праћења и превенције свих ризика који у одређеним подручјима могу угрозити 
становништво, материјална добра и животну средину.  
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Графикон бр. 1: Приказ најзначајнијих облика потенцијалне угрожености 

становништва на подручју Регије Бања Лука 

Законом о заштити од пожара утврђена је обавеза свих субјеката друшт-
ва у области организовања, мера заштите, гашења пожара, финансирања и санк-
ционисања оних који се не придржавају закона. Мере заштите и спашавања од 
пожра обухватају: 

- припреме и провођење превентивних мера 
- организовање осматрања и обавештавања о појавама пожара 
- организовање и припремање снага за гашење 
- гашење и локализовање 
- спашавање људи и материјалних добара. 
У свим општинама Регије Бања Лука егзистирају 4 пожарне зоне и то: 
Прва зона – градска језгра (градске и индустријске зоне) 
Друга зона – приградска насеља (околина града) 
Трећа зона – шумски комплекси 
Четврта зона – сеоско подручје. 
Сваку од наведених зона оптерећује различит степен опасности од пожа-

ра. У том погледу могу се (у сваком рејону) разврстати сљедећи степени пожар-
ног оптерећења и то: 

І Највећа пожарна оптерећења: 
- складишта горива, мазива, гасова итд. 
- шумски комплекси. 
ІІ Велика пожарна оптерећења: 
- индустриски објекти где су присутне хемикалије као базе произвоног 

процеса  
ІІІ Средња пожарна опасност: 
- зоне стамбених насеља (монтажни објекти, стара градња и сл).  
ІV Мала пожарна оптерећења: 
- сеоске месне заједнице. 
Посебно оптерећење у погледу опасности од пожара представљају објек-

ти где је свакодневно велика концентрација људи као што су: болнице, дворане, 
школе, робне куће, позоришта итд. 
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На подручју регије Бања Лука, на основу ових карактеристика и укупног 
стања у области превентиве, могућности опремања јединица противпожарне за-
штите, финансирања, стања водоводне и електричне мреже и др., може се закљу-
чити да су реалне опасности од избијања пожара и да последице могу бити вели-
ке ако се површно прилази овом проблему.  

2. Угроженост од пожара и спровођење мјера заштите  
на подручју Регије Бања Лука. 

Потенцијална жаришта за настајање пожара на подручју регије Бања Лука 
представљају јавни и стамбени објекти,а нарочито објекти који се користе или се у 
њима складиште лакозапаљиви материјали,бензин,гас и сл. Посебан проблем у 
овој области представља потенцијална опасност од шумских пожара који се изу-
зетно тешко гасе и локализују. 

Основу система заштите од пожара чине професионалне и добровољне 
ватрогасне јединице које располажу са оспособљеним људством aли које према 
броју припадника не задовољавају потребе противпожарне заштите. Ово важи и 
за противпожарне јединице које егзистирају у оквиру предузећа,иако је њихово 
постојање неизвесно због стања у коме се налазе многа предузећа у Регији. 

45,20%
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4,13% Пожари у урбаним зонама

Шумски пожар

Пожари у сеоским подручјима

Пожари у индустријским зонама

 
Графикон бр. 2: Преглед најзначајнијих облика појављивања пожара  

на подручју регије Бања Лука 

Техничка опремљеност ватрогасних јединица је лоша. Недостају специјал-
на ватрогасна возола, цистерне,као и све врсте апарата за гашење пожара. По-
стојећа ватрогасна возила и опрема је старија од 10 година а поједина возила су у 
употреби и више од од 30 година.већи број возила,као и опреме је неисправан или 
сумњиве техничке исправности. То доводи у питање ефикасност средстава, као и 
безбедну употребу истих. Број хидраната у урбаним центрима је недовољан, а ста-
ње опреме и њена комплетност је незадовољавајућа. 

Пожари већих размера на подручју регије Бања Лука представљају зна-
чајну опасност како са аспекта угрожености становништва и материјалних доба-
ра тако и са аспекта угрожености животне средине. Ову констатацију потврдило 
је 78,76% анкетираних лица. Како облици и локације пожара већих размјера мо-
гу бити различити, проведено истраживање показало је да пожари у урбаним зо-
нама представљају најзначајнији облик угрожавања становништва и материјал-
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них добара. Да шумски пожари представљају највећу опасност угрожавања ста-
новништва,материјелних добара и животне средине сматра 35,61% испитаника, 
док 15,06% испитаника сматра да пожари у сеоским подручјима представљају 
најзначајнији облик појављивања пожара.  

Проведеним истраживањем је такође установљено да је најчешћи узрок по-
жара већих размера узрокује несавесно понашање појединаца, а што представља 
мишљење 41,09% испитаника (графикон бр.3) док 27,39% испитаника сматра да 
неисправност електричних инсталација представља узрок пожара у урбаним зонама. 

Како пожари у урбаним зонама представљају најчешћи облик пожара 
ширих размера, а такође ова врста пожара представља и највећу опасност за ста-
новништво и материјална добра, тако припреме за гашење ових пожара морају 
бити најбоље организоване.  
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Графикон бр. 3: Приказ узрочника пожара већих размера  

на подручју регије Бања Лука 

Најзначајнију сметњу успешном гашењу пожара у урбаним зонама пред-
ставља слаба опремљеност професионалних ватрогасних јединица (ПВЈ) што је 
мишљење 37,67% испитаника (графикон бр. 4), док 24,65% испитаника сматра 
да слаба опремљеност стамбених и других објеката ватрогасним апаратима и 
другом неопходном опремом представља најзначајнију сметњу успешном гаше-
њу пожара у урбаним зонама.  

За усешно гашење шумских пожара на подручју регије Бања Лука који 
објективно представљају опасност нарочито у летњим месецима најзначајнију 
сметњу представља недовољан капацитет професионалних ватрогасних јединица 
(ПВЈ) што је мишљење 43,83% испитаника.(графикон бр.5). 

Појаве шумских пожара на подручју регије Бања Лука поред економске 
узрокују и значајне штете животној средини ширег подручја. Да би се обезбедила 
адекватна заштита од пожара неопходно је предузети читав низ организационих, те-
хничких, законодавних и других мера. Према мишљењу 61,64% испитаника најзна-
чајнији допринос заштити од пожара остварио би се кроз спровођење превентивних 
мера заштите од пожара (графикон бр.6), док 21,91% испитаника сматра да би се 
набавком савремене опреме за гашење пожара дао најзначајнији допринос заштити 
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од пожара. Да би се спровођењем едукације становништва о превенцији и почетном 
гашењу пожара дао најзначајнији допринос заштити од пожара сматра 8,90%, док је 
7,53% анкетираних лица апострофирало значај провођења чешће контроле у домену 
заштите од пожара.  
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Графикон бр. 4: Приказ сметњи за успешно гашење пожара  

у урбаним зонама регије Бања Лука 
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Графикон бр. 5: Приказ најзначајнијих сметњи за успешно  

гашење шумских пожара на подручју регије Бања Лука  

Из наведених резултата произилази да је неопходно интензивније прово-
дити мере заштите од пожара а пре свега: 

- избор локације, материјала, уређаја, инсталација и конструкција обје-
ката у циљу спречавања или свођења на најмању могућу меру изби-
јања и ширења пожара 

- иградња прилазних путева и прилаза 
- обезбеђење потребних количина воде и других средстава за гашење 

пожара 
- исправност техничког процеса и његових уређаја 
- спречавање употребе отворене ватре 
- прецизирати начине спашавања људи и материјалних добара 
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- обезбедити одговарајућу сигнализацију и аутоматизацију 
- квалитетно одржавање и редовна контрола исправности уређаја и 

инсталација 
- организовање осматрачке службе и обезбеђење опреме и средстава за 

гашење шумских пожара.  
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Графикон бр. 6: Приказ мера које престављају најзначајнији допринос 

успешној заштити од пожара 

4. ЗАКЉУЧЦИ 
1. Најзначајнији облици потенцијалне опасности угрожавања становниш-

тва на подручју Регије Бања Лука представљају: поплаве, земљотрес, пожари и 
олујно невреме. Пожари већих размера на овом подручју представљају значајну 
опасност како са аспекта угрожености становништва и материјалних добара тако 
и са аспекта угрожености животне средине. 

2. Интензитет опасности и штете које узрокују пожари условљен је ниво-
ом садржаја објеката са највећом или великом пожарном оптерећености, а та-
кође зависи од нивоа спровођења превентивних мера заштите од пожара. 

3. Пожари већих размјера на овом подручју узроковни су пре свега неса-
весним понашањем појединаца,неисптавност електричних инсталација и паљење 
корова у руралним подручјима. 

4. Пожари на подручју Регије Бања Лука углавном узрокују материјалне 
штете односно угрожавање материјалних добара а посебан проблем представ-
љају појаве шумских пожара који поред материјалне штете угрожавају животну 
средину подручја захваћеног пожаром. 

5. Смањена ефикасност у гашењу пожара на овом подручју углавном је 
присутна због:слабе опремљености професионалних ватрогасних јединица и 
других субјеката (стамбене зграде, предузећа и установе) средствима и опремом 
за гашење пожара,неквалитетна хидрантска мрежа у урбаним зонама и слаба 
обученост становништва за спровођење превентивних мера заштите и пружање 
помоћи у гашењу пожара. 

6. Најзначајнији допринос повећању ефикасности у спровођењу мера за-
штите од пожара на подручју регине Бања Лука могуће је остварити кроз ефи-
касније спровођење превентивних мера заштите од пожара. За спровођење ових 
активности такође је неопходно спровести едукацију становништва за спровође-
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ње превентивних мера заштите од пожара и обезбеђење ефикаснијег инспекциј-
ског надзора у области противпожарне заштите. 
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РЕЗИМЕ 

О стресу се може говорити само онда када је особа изложена догађају који се 
процењује као претња, губитак или изазов, тј. када особа процени да ситуација захтева 
улагање повећаних, ванредних напора у циљу адаптације (прилагођавања). Стрес пред-
ставља високо персонализован процес, или процес који у великој мери зависи од 
карактеристика личности. До стреса доводе бројни и разноврсни чиниоци. Сваки чини-
лац који ремети и угрожава равнотежу у организму, може изазвати стресни реакцију. 

Међутим, хронични стрес данас се проширио на сва подручја живота и претво-
рио у цивилизацијску болест. Једно је сигурно и јасно, а то је да се болест мора лечити. 
Феномен стреса повезаног с послом добио је забрињавајућу димензију у целом свету. 

Кључне речи: стрес, стресор, превенција стреса, стресни поремећаји, стрес на 
радном месту 

 
 

SPECIFICITIES OF EMERGENCE  
AND DEVELOPMENT OF STRESS 

ABSTRACT 

One can talk about stress only when a person is exposed to an event assessed as a 
threat, loss or challenge, i.e. when a person estimates that a situation requires making greater, 
extra efforts for the purpose of adjustment. Stress represents a highly personalized process or, 
in other words, it greatly depends on one's personal characteristics. Numerous and various 
factors lead to stress. Each factor that deranges and endangers the balance in organism can 
trigger a stressful reaction.  

However, nowadays, chronic stress has spread over all fields of life and has turned 
into a civilization disease. One thing that is clear and sure is that disease has to be treated. The 
phenomenon of stress related to job gained a very concerning dimension in the whole world. 

Key words: stress, stressor, stress prevention, stress disorders, stress in the workplace. 

1. УВОД 
Стрес као појава која је са историјско-еволуционе тачке гледишта стални 

пратилац човека, до одређене границе доприноси бољем прилагођавању појединца 
                                                

1 Криминалистичко-полицијска академија, Цара Душана 196, Београд – Земун, Academy of 
Criminalistic and Police Studies, 196 Cara Dusana Street, Belgrade – Zemun, Republic of Serbia 
2 Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд, Technical Test Centre, 445 Vojvode 
Stepe Street, Belgrade, Republic of Serbia 
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захтевима свакодневног живота. Међутим, када се та граница пређе, продужени 
стрес постаје штетан и проузрокује многобројне непријатне поремећаје и болести.  

Реч стрес потиче из средњевековног енглеског језика ("stress", "to stress"), 
а првобитно се односила на напор, напрезање или ограничење. У 19. веку почиње 
интензивна употреба овог термина, а различити аутори различито дефинишу 
појам стреса. Према Селију (Hans Selye) стрес је општа реакција и представља 
скуп неспецифичних реакција организма на било који захтев за прилагођавање 
измењеним условима и импулсима из спољашње средине.1 

Стрес можемо дефинисати као реакцију прилагођавања организма на све 
неизвесне ситуације којима нисмо у стану да предвидимо ни узроке ни после-
дице, које првенствено нисмо у стању да контролишемо.  

Околности које изазивају стрес називају се стресори (ударачи) и могу би-
ти биолошке, психолошке и социјалне природе, мада је уобичајено да психолош-
ки и социјални стресори обухватају заједничком именом психосоциолошки стре-
сори. Стресор подразумева промену која захтева додатне напоре особе како би 
се она на што адекватнији и здравији начин адаптирала на новонасталу ситуаци-
ју. Стресори се налазе свуда око нас и делују изненада, када смо неприпремљени 
за било какву непријатност, чиме је дејство стресора израженије. Међу најчешће 
психосоцијалне стресоре спадају природне и друге несреће које могу задесити 
појединца и мање и веће групе. Можемо закључити да под стресом подразуме-
вамо процес који се одиграва у организму, када је он изложен агресији, било 
токсичној, трауматској, инфективној, психичкој или некој другој.2 

Кад се уочи опасност покрећу се сложени механизми у којима учествују 
хормони, нерви, срце, крвни судови и мишићи, како би се тело припремило на 
реакцију и одговор. 

Стрес започиње већ са мислима и емоцијама, да би се затим последице 
преносиле на тело. Емоција представља психичку димензију стреса. Уколико је 
емоција јача, стресна ситуација је интензивнија. Наше тело увек реагује на стрес и 
то је одраз спремности нашег тела да се бори.3 

Реакција се одиграва кроз четири стадијума: алармни стадијум, који по-
чиње од момента деловања стресора на тело које није припремљено ни адапти-
рано. Први одговор на стрес је повећано излучивање адреналина и кортикосте-
роида из надбубрежне жлезде. Ови хормони имају за циљ брзо ослобађање енер-
гије (глукозе) да би тело могло да одреагује активацијом мишића. Уколико орга-
низам у овој фази не подлегне штетном надражају долази до стадијума отпора 
или адаптацијe, у којoj се тело адаптира и стрес траје дуго. 

Хормони подстичу имунитет да се бори, подстичу рад срца још јаче и бр-
же, подстичу сужење крвних судова, лучење киселине у желудцу, смањују сан, 
изазивају устрептаност, тешкоће са дисањем... Самим тим, тело је спремно на 
борбу, а физичке борбе нема.  

Уколико потраје деловање штетног надражаја долази до стадијума ис-
црпљења или слома одбрамених снага. Појављује се повишени крвни притисак, 

                                                
1 Selye H.,"Selye’s Guide to stress Research", Vol 1. Van Nostrand Reinhold, New York, 1980 
2 Lazarus R., Folkman S., "Stress, appraisal, and coping", McGraw Hill, New York, 1984. 
3 Влајковић Ј., "Животне кризе и њихово превазилажење", Нолит, Београд, 1996. 
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аритмија срца и несаница. Усталио се замор и све то доводи до лошег располо-
жења, депресије или анксиозности. Уколико стрес траје и током фазе замора, ја-
вљају се озбиљне болести. Пад имунитета доводи до појаве обољења којима се 
„не зна узрок“. То су аутоимуне болести (шећерне болест, хипертиреоза, обоље-
ње надбубрежних жлезда и сл.)4 

Није ретко мишљење да је стрес све оно што нас избацује из стања миро-
вања или равнотеже. Познати су нам стресори из спољашње средине као што су 
лоше време (претерано хладно, ветровито или топло), лоше вести, лоше друшт-
во, притисак да се испуне обавезе, недостатак пара, вожња аутом, чекање на пре-
воз, вируси и бактерије које могу изазвати обољење, мобилни телефон у тренут-
ку позива, бука итд.  

Иако се често може чути да постоје професије које су стресогеније од 
осталих (лекар, контролор ваздушних летова, пилот...), чињеница је да је у да-
нашње време мало занимања која су имуна на стрес. Идеална ситуација, ма која 
професија да је у питању била би да радимо посао који волимо, сарађујемо са ко-
легама који нас разумеју и са којима се слажемо, као и сјајна сарадња са шефом 
који је уз све ово одговоран и који зна свој посао.  

Међутим, стварност је далеко другачија. За пословног човека стрес је 
нормална појава и не може се избећи, јер је немогуће живети и стварати под 
стакленим звоном. Наш мозак производи стресне хормоне јер дату ситуацију 
препознаје као претећу и на тај начин припрема организам на борбу и акцију. Тај 
психички притисак понекад је тежи од физичког рада те је потребно ослободити 
га се. У том случају најбоље је кретање, брзо ходање, трчање, пливање, тенис, 
фитнес, као и технике опуштања. 

Најчешћи узроци стреса на радном месту су:  
- страх од губитка посла, премореност, кратки рокови, недостатак по-

дршке руководиоца, 
- осјећај да радник не може да влада својим временом нити учинком,  
- немогућност да утиче на начин рада, осећај отуђености од менаџмен-

та фирме, осећај претеране експлоатације или осећај неискоришће-
ности, монотонија, бројни физички, биолошки и хемијски утицаји.5  

Када говоримо о стресу који настаје у вези са радом или због посла који 
обављамо, могуће је издвојити неколико кључних области које представљају 
оквир за настанак стреса на радном месту:  

1) Услови у којима радимо - лоши услови рада, бука, лоше осветљење, 
слаба вентилација, слаба контрола температуре, непријатни и сувише бучни гла-
сови, пушење, задимљене и загушљиве просторије, превелики број људи у 
просторији, изолација, вибрације, лоше пројектован намештај или уређаји на 
којима се ради, неадекватна техничка опремљеност радног места, неоспособље-
ност за коришћење техничких уређаја и средстава за рад или неадекватна исхра-
на, све су фактори који могу допринети појави стреса.  

2) Пројектовање и организација посла - лоше пројектован или недово-
љно организован посао, сукобљеност циљева, сукоб са колегама, преклапање 
функција са другима, превише или премало посла током радног дана, монотон 

                                                
4 Furnham A., "The psychology of behavior at work: the individual in the organization", Psychology 
Press 4, 61-91, UK 1999. 
5 Звонко С., "Менаџмент људских ресурса", Технички факултет Михаило Пупин, Зрењанин, 2004. 
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посао, потцењеност или прецењеност вештина за обављање одређеног посла, 
недостатак контроле на послу, неукљученост у доношење одлука, стално седење 
или дуготрајан и замарајући положај тела, непостојеће или неадекватне паузе 
итд. Лоша организација посла и прерасподела задужења, недостатак или лош 
проток информација, мало ефективних консултација са надређенима, превелика 
ограничења понашања, нехумана или сувише рестриктивна службена политика 
компаније, такође могу узроковати велику количину стреса на раду. 

3) Услови прописани уговором о раду - сувише ниска плата, неиспла-
ћивање зараде или бонуса прописаних уговором, рад у сменама, прековремени 
рад, нестручност рада, непоштено или некоректно поступање у вези са напредо-
вањем, недостатак признања и награде за добро обављен и успешно завршен по-
сао, изневерена очекивања у вези са послом или каријером, недостатак струч-
ности посла, превремено напредовање или назадовање такође неминовно пре 
или касније воде ка стресу.  

4) Међуљудски односи - поред претходно наведених чинилаца који могу 
довести до појаве стреса ту су и лоши односи са колегама, полна, национална 
или верска дискриминација, лоша комуникација како са колегама, тако и са 
клијентима или сарадницима, итд. Спољни притисци и раскорак између захтева 
организације и притисака породице или других из непосредног окружења, као и 
лоши међуљудски односи у компанији са шефом, колегама или подређенима 
могу бити значајан извор фрустрације свакоме од нас. 

Један од извора стреса на послу јесте и мобинг, тј. злостављање на послу. 
Реч mobbing потиче од енглеског глагола to mob, што у преводу значи насрнути 
на неког, навалити на неког у маси. Неретко се може чути да је мобинга било и 
раније, само се о овом феномену није говорило раније. Мобер је особа која пси-
холошки, морално, сексуално и на други начин малтретира своју жртву. У неким 
случајевима жртва се изолује, нико јој се не обраћа, сви је понашају као да не 
постоји, не позива се на заједничке састанке, а понекад се присиљава да обавља 
задатке који нарушавају њено здравље. Последице мобинга у организацији су 
велике, а најчешће је реч о драстичном паду мотивације, продуктивности, по-
мањкање креативности, концентрације и задовољства запослених.6 

Последице стреса могу бити:  
а) Утицај стреса на здравље  
Велики број стручњака тврди да је утицај разних стресора на здравље и 

физичка обољења у великом проценту узрочник болести са образложењем да 
стрес игра велику улогу у настанку бројних д обољења попут: обољење срца, 
поремећај метаболизма (у првом реду жлезда са унутрашњим лучењем), високог 
крвног притиска, пад имунолошке способности организма што погодује на-
станку разних бактериолошких и инфективних болести. Наведена обољења све 
се више карактеришу као „менаџерске болести“. Сва та обољења проузрокована 
утицајем разних стресора углавном се манифестују кроз две врсте последица: 

Медицинске последице стреса. Ове последице испољавају се кроз разна 
кардиоваскуларна обољења и настанак шлога, погодовању настанка артритиса, 
чирева, дијабетеса, обољења штитне жлезде, плућних обољења и цирозе јетре. 

Последице у понашању. Овде је реч о претераној употреби алкохола, 
прекомерном пушењу, употреби дрога, склоност насиљу и слично. 
                                                

6 Koblenzer, S., "Stress and work", Journal of Personality and Social Psyhology (1999), 42, 198. 
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б) Утицај стреса на ментално стање 
Менталне последице се испољавају на више начина: 
Прво: сукоб у породици. Сукоб се испољава не само у међусобним раз-

мирицама и оптужбама, већ и у погрдним псовкама и разним облицима насиља 
које често прераста у тучу, па чак и у убиства и суицид. 

Друго: поремећај сна. Ова последица је пратилац стресне ситуације у којој 
се запослени нађе. Запослени је под хроничним умором и емоционалним набојем, 
тако да тај набој праћен перманентним размишљањем о стресном догађају ремети 
сан, укључујући његове честе прекиде, па чак и немогућност спавања. 

Треће: депресија. Запослени је утучен хроничн забринутост, од узбуне, 
преко отпора до замора, и на крају долази до депресије. Особа која стиже до 
граница својих могућности почиње да осећа симптоме депресије. 

в) Утицај стреса на радну ефикасност 
Више је него јасно да радна ефикасност опада при вишим нивоима стре-

са, и висина реакције на стрес је у корелацији са смањењем радне ефикасности, 
без обзира да ли је реч о високо отпорним људима на дејство разних стресора 
или не. Не треба занемарити чињеницу да стрес и при ниском степену реакције, 
дакле малог интензитета изазива негативан ефекат на рад, односно смањење 
радне ефикасности, што наравно зависи од црта личности појединца, сложе-
ности послова, радног искуства, одговорности и сл. 

2. МОГУЋНОСТИ ОДГОВОРА НА СТРЕС 
Борба против стреса је у суштини борба са самим собом. При том се не 

треба „победити“ него је циљ упознати своју праву природу, своје реакције, 
своје страхове и своју снагу. Реаговање на животне догађаје је индивидуално и 
укључује раније искуство, црте личности, стилове прилагођавања, тренутне мо-
тивације и генетске предиспозиције. Да би могли превентивно деловати код 
стресних ситуација, неопходно је проценити индивидуалне специфичности.Што 
се тиче стресора, у зависности од природе, могуће је у неким случајевима убла-
жити њихову снагу. Угроженог је потребно склонити из стресне ситуације када 
се процени да се његов организам исцрпљује. Својевремени је Марсел Пруст на-
писао: „Магија открића није тражење нових пејзажа, већ способност погледа 
на старе пејзаже новим очима“. Лечење овог синдрома је веома тежак посао јер 
подразумева потпуну промену нас самих и радне околине (најчешће и самог по-
сла). Често промене посла значе потребу за доказивањем и понекад прекомерни 
рад видимо као једино решење, а заправо и нисмо свесни које последице може 
имати такво понашање. У суштини, најбоље прође онај ко на време схвати да му 
је због стреса живот угрожен.7 

Превенција, најпре подразумева да познајемо људе са којима радимо и да 
у случајевима потребе можемо да реагујемо на време. Понекад је топао људски 
разговор све што нам је потребно. Послодавци су такође дужни да организују 
посао адаптирајући се и на индивидуалне потребе радника. Требало би створити 
добру атмосферу на послу, побринути се да посао буде добро распоређен и бити 
флексибилан у одлучивању, поштовати туђа мишљења, пружати информације о 
успешности обављеног посла, организовати друштвене скупове изван посла итд. 
                                                
7 Каличанин З., Тошевски Д., Књига о стресу, Медицинска књига, 1994, Суботица. 
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Први корак је да идентификујемо извор стреса и да радимо на његовом 
решавању. Уколико мислите да сте недовољно способни за обављање посла, по-
кушајте да пронађете начин да се усавршите или, уколико постоји неки конфли-
кт са колегама, решите га разговором или на начин који сматрате најкориснији. 
Такође, укомбинујте то са здравим начином живота - бавите се спортом, храните 
се здраво и редовно и практикујте и неке друге активности, у оквиру и после 
посла, које вас чине срећним. Уколико нисте неко ко преузима иницијативу и 
такве акције би направиле још већи проблем, онда треба да се склоните од 
стреса, тј. избегавајте стресне ситуације. Овакав начин подразумева повремено 
одустајање од својих замисли, препуштање дела посла другима, али важно је 
одредити своје границе и држати се њих генерално. Уколико ниједна од ове две 
солуције није делотворна или уколико не постоји адекватно решење за вашу 
ситуацију, најбоље би било да да се обратите свом надређеном, па и по потреби - 
психотерапеуту, за помоћ. До изгарања неће доћи уколико повремено радите 
прековремено или изнад својих могућности (поготово ако сте се већ довољно 
истренирали за тај темпо) међутим, ако константно или предуго радите у стрес-
ним условима или сте незадовољни својом ефикасношћу на послу, можете бити 
на путу да себи створите проблем. Ако се симптоми стреса већ појаве треба се 
држати неких основних принципа: избегавати етикетирање особе под стресом; 
обезбедити атмосферу сигурности и заштите. За особу под стресом важно је да 
формира однос поверења и сигурности који ће допустити вентилисање емоција 
(стрепње, страха, туге, беса). Треба избегавати упућивање особе под стресом да 
користи лекове јер је то може спречити да препозна, вентилира и обради осећа-
ња. Много више помаже повезивање осећања са оним што је проживела. У слу-
чају трајања или погоршања симптома саветује се да потражи помоћ професио-
налца за ментално здравље. 

3. ЗАКЉУЧАК 
Бројним истраживањима без сумње је доказано да стрес на раду оставља 

одређене последице на здравље, ментално стање и радну ефикасност запосле-
них. Иако не постоји област људске делатности која није у вези са стресом и 
стресном ситуацијом, стрес се разликује од једне до друге професије. Најстрес-
нијим сматрају се оне професије које су везане за бригу других људи, за њихов 
физички и ментални интегритет, једном речју за живот и здравље човека. На 
другом месту су професије са посебним условима рада, док су на треће место 
професије војне и безбедносне природе, затим оне које су везане за производњу 
енергената, рад у телекомуникацијама, саобраћају, информисању и друге. 

Без сумње најбоље би било избегавати стресне ситуације, али понекад је 
то неизводљиво. Могу се, ипак, дати неки савети, односно препоруке запослени-
ма како да се изборе са овом пропасти савременог доба. Враћање самом себи, 
добра процена сопствених способности и сопствених граница, активно коришће-
ње релаксационих техника и слободног времена, едукација особља техникама 
савладавања стреса, прекинути са неким активностима које нису нужне, а које су 
постале оптерећење и др. неки су од савета за помоћ у стресним ситуацијама. 
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Мобинг је облик насилног понашање према другој особи чији је циљ да 

омаловажи, понизи,компромитује и повреди. То је насртај на углед, част и до-
стојанство и кршење основних људских права. Да би се нечије понашање дефини-
сало као моббинг над неким, мора трајати, кажу стручњаци из ове области, бар 
шест месеци и дуже. Жртва је углавном особа чија је каријера у успону, обра-
зована, може да буде конкурент садашњем руководиоцу и, по правилу, њен на-
предак у каријери зависи од мобера; то су поштене особе, особе које су приметиле 
грешке у раду и желе јавно да их коригују и изнесу; особе које желе да унесу 
иновације у свој рад, пожртвоване и савесне - дакле особе које напредују и струч-
но раде свој посао. То могу бити и хендикепиране особе, углавном женеског пола 
и особе које нису из дате струке (нпр. у здравственој установи - немедицинско 
особље). Могу бити и особе веома младе, које су се тек запослиле и запослени 
пред пензијом; повучени и вредни запослени. Али и они који ћуте и трпе.  

Ово су нека запажања стручњака који су проучавали појаву мобинга на 
нашим просторима. 

Мобинг може бити хоризонталан и вертикалан. Када га врше колеге над 
колегама или тај процес иде од надређених ка подређенима (најчешће). Доказано 
је да у земљама у транзицији постоји највиши проценат појаве моббинга. Што се 
оправдава вишком радне снаге. Међутим, утврдити мобинг није нимало једно-
ставно јер је ово вид психичког терора над једном личношћу и често је дуго при-
криван али је увек циљан и намеран. Мобери су по дефиницији социолога -увек 
социопате. То су скоро увек особе које желе да изгледају праведне и таквима се 
и призакзују а често имају криминалну прошлост. Мобери су емоционално неин-
телигентне особе, агресивне, јер су у бити инфантилне и дубоко несрећне. Сво-
јим понашањем желе да "натерају"жртву да сама да отказ или потпуно оболи да 
одлази на боловање, запада у депресију и оболева од сијасет других болести које 
ћемо навести у даљем тексту. 

Према жртви се колеге понашају одбојно,прекидају разговоре када жртва 
моббинга улази у канцеларију, жртви се одузима комјутер, телефон, премешта 
се из канцеларије, често на непостојеће (специјално за њу измишљено радно ме-
сто) радно место или радно место које је деградирајуће за жртву (испод њеног 
образовног нивоа). Дају јој се бесмислени задаци који временом доводе код 
жртве осећај бескорисности и изазивају тугу и депресију. Особа је немотиви-
                                                

1 Кбц"Др.Дргаиша Мишовић"-Дедиње,Београд 
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сана, осећа подсмех а често је и жртва клевета на свој рачун. Ово се зове фено-
мен "празног стола" да би након тога уследио феномен"пуног стола". Жртва се 
може затрпати огромним обимом посла који реално не може и не би требало са-
ма да обавља. Циљ је мобера да докаже да је особа неспособна и да су поступци 
мобера "оправдани". 

Често се за мобинг тражи покриће да се запослени премешта на друго ра-
дно место због потреба процеса рада, а заправо није. Мобинг не би требало ме-
шати са премештајем запосленог због потребе процеса рада, али ако је ново рад-
но место у складу са степеном образовања предвиђеним за дато радно место, по-
стоји нормална комуникација са руководиоцем и она је пуна уважавања и кон-
структивна, онда то није мобинг. 

Како се рефлектује на здравствено стање запосленог мобинг описано је у 
првој књизи о мобингу код нас, аутора Весне Балтазаревић, која наводи: 

"Психичке промене код жртава  
- депресија  
- анксиозност  
- криза плача  
- осећај деперсонализације  
- напад панике  
- социјална изолација  
- емоционална отупљеност. 
Промене у понашању: 
- анксиозност  
- пасивизација  
- повећано конзумирање алкохола,  
- цигарета и лекова  
- сексуални поремећаји. 
Промене на телесно-здравственом плану  
- главобоља  
- поремећај спавања  
- вртоглавица  
- проблем с варењем  
- повишен притисак  
- повишен ниво шећера у крви  
- срчани проблеми  
- кожне промене“. 
У основи сваког мобинга је поремећај комуникације. Радник је тотално 

изолован из колектива, само је физички присутан на послу, изопштава се из про-
грама едукације, не позива на прославе. Буквално је гурнут у ћошак, а најчешће 
му је онемогућена свака комуникација са својим руководиоцем. Све се ради 
само с једним циљем - да се жртва натера да напусти посао.  

Веома је честа појава такозваног синдрома "радног стола". Један период 
запосленом се не дају никакви послови, а из канцеларије му се однесе компјутер, 
телефон. То траје један одређени период, а онда се иста особа затрпа послом ко-
ји мора да заврши у кратком року. Све се ради само да би запосленом доказали 
да није способан за рад - каже Весна Балтазаревић, аутор прве књиге о мобингу 
"Комуникација на четири ноге".  
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Искуства су показала да је број жртава мобинга и мобера највећи у зем-
љама у транзицији. Европски парламент је 2001. године донео резолуцију којом је 
обавезао све своје чланице да у радно законодавство унесу одредбу о заштити за-
послених од мобинга. У Француској се ова појава оштро санкционише новчаном 
казном од 15.250 евра до казне затвором. Код нас у Закону о раду постоје само од-
редбе које се односе на заштиту од дискриминације и сексуалног узнемиравања.  

Код нас је распрострањена и политичка позадина мобинга, што се ретко 
јавља у развијеним земљама. На руководећа места углавном долазе политички 
подобне особе, које своју нестручност прикривају сталним оптуживањем радни-
ка - додаје Балтазаревићева." 

Како Актом о процени ризика спречити и/или зауставити мобинг? 
Конкретно, у установи у којој радим и обављам послове Безбедности и 

здравља на раду, постоје четири Лица за безбедност и здравље на раду са поло-
женим стручним испитом о практичној оспособљености за обављање ових по-
слова. Акт о процени ризика радимо сами, Одлуком директора. Као спољни кон-
султант биће одређен лекар специјалиста медицине рада који ће дефинисати које 
здравствене прегледе треба да обављају запослени који раде на местима са пове-
ћаним ризиком. Лице за безбедност је дало предлог послодавцу да се формира 
Антимобинг тим и Тим медијатора, чија ће улога бити да на основу писменог 
обраћања запосленог о појави мобинга размотри пре свега, да ли се ради о мо-
бингу, а потом ће Тим медијатора покушати да помири наведене стране у кон-
фликту. Потребно је напоменути да конфликт настаје онда када престане кому-
никација. И због тога је основа и први корак у решавању конфликта, покушај 
успостављања комуникације између мобера и жртве, искључиво у присутву ме-
дијатора. 

Директор је наложио правнику установе де дефинише рад и функциони-
сање Антимобинг тима, као и да прецизира његове ингеренције. 

Предлог чланова Тима је: 
- лице за безбедност и здравље на раду; 
- лекар специјалиста неуропсихијатар, који са бави проблемом мобин-

га (уколико постоји у установи, ако не онда ангажовати стручњака у 
својству спољњег конслутанта); 

- правник 
- представници репрезентативних синдиката у установи 
- психолог 
- по један запослени са сваке радне јединице који треба да има следеће 

особине:  
- не сме бити конфликтна личност,  
- треба да поседује објективност;  
- да је оптимиста; да поседује професионалну комуникацију;  
- да поседује емпатију;  
- да је пожртвован на радном месту. (разуме се присуствоваће увек 

по један запослени са сваке радне јединице унутар организационе 
јединице и то са оне радне јединице где запослени који је жртва 
мобинга ради).  
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Овим се жели постићи пре свега првенција и/или хитан прекид мобинга 
уколико постоји. Тим предлаже директору мере које би требало предузети у ци-
љу спречавања мобинга или његовог моменталног заустављања. Уколико Тим не 
успе да измири стране у конфликту запослени поуком о правном леку може 
затражити судску заштиту.  

Неке од мера које предлажемо: 
1. Увођење стандрада ИСО 9001/2001 на нивоу установе као и ОХСАС 

18001 (на овај начин тачно ће бити дефинисане радне процедуре-Ко? 
На који начин? Колико? Како треба да обави одеређену радну проце-
дуру)? 

2. Едукација о професионалној комуникацији и емоционално интели-
гентном понашању. 

3. Забрана мобинга мора ући у Уговор о раду, на исти начин као и Ко-
декс понашања, који је прописало Министарство здравља, (отказом 
уговора о раду за покушај мобинга). 

4. Реорганизација и успостављање квалитетне комуникације у хоризон-
талном и вертикалном нивоу. 

5. Едукација запослених о појави и манифестовању мобинга, као и ме-
рама заштите. 

6. Запослити психолога за потребе запослених.  
7. Формирање Службе за безбедност и здравље на раду, која ће бити у 

континуираном контакту са запосленима. 
8. Активна улога Одбора за безбедност и здравље на раду. 
9. Аналогно постојању Заштитника права пацијената захтевати ангажо-

вање правника (адвоката запослених) тј. Заштитника права запосле-
них (да то буде тачно одређени правник који је задужен да буде адво-
кат запослених; јер није Лице за безбеднсот не мора бити и често ни-
је правник). 

Образложење: 
Појава мобинга може се дефинисати као штетност из тог разлога што мо-

же довести до редуковања радне способности изазване стањем у коме се запо-
слени налази. Његовом слабом мотивацијом,смањеном концентрацијом,која мо-
же довести до непажње у раду,појаву различитих органских сметњи услед па и 
појаву повреда на раду. (ако је у питању синдром"пуног стола"наравно).  

Напомена: препоручује се да рад антимобинг Тима одлуком директора 
буде стимулисан у разумној мери. И пре свега што пре успоставити добру кому-
никацију са жртвом мобинга и спречити појаву обољења које се може јавити као 
последица мобинга. Таквог запосленог обавезно треба сврстати у ред запослених 
који подлежу периодичним здравствени прегледима јер његово евентуално обо-
љење може имати директне везе са радним местом тј. конфликтним односима на 
раду те у случају Судског поступка, запослени ће на основу лекарског налаза ве-
роватно тражити и одређену одштету.  
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МОБИНГ КАО ЧИНИЛАЦ РИЗИКА  
У РАДНОЈ ОКОЛИНИ 

 
Бела Прокеш1 

 

РЕЗИМЕ 

Мобинг је облик екстремно негативних социјалних интеракција на радном ме-
сту који производи негативни стрес, а карактерише га непријатељска, неетичка комуни-
кација једног или више појединаца усмерена углавном према једној особи. Због високе 
учесталости и дугог трајања непријатељског понашања, то малтретирање доводи до 
значајне менталне, психосоматске и социјалне патње. Веома добро је позната чињеница 
да многа емоционална стања, па и мобинг, путем неуровегетативног система, доводе до 
промена у функцији појединих органа, па чак и до анатомских промена на њима. Многе 
теорије настанка повреда на радном месту истичу да се готово све последице мобинга 
могу пронаћи у самом корену узрока настанка повреда на раду. Зачарани круг: мобинг – 
квалитет услова рада у радној околини – стрес проистекао из тих услова – здравствене 
тегобе–њихове последице–проблем откривања основног разлога тих тегоба и последица, 
јасно указује на допринос мобинга ризику од обољевања и повреда на радном месту.  

Кључне речи: стрес; мобинг; ризик, радна околина,  
 
 

MOBBING AS RISK FACTOR  
IN WORK ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Mobbing is the form of extremely negative social interactions at work place that 
produces negative stress including unfriendly, non-ethical communication of one or many in-
dividuals mainly directed towards one person. Due to high incidence and long duration of 
unfriendly behaviour, this mistreatment results in significant mental, psychosomatic and social 
suffering. It is well known that many emotional conditions, even mobbing, through neuro-
vegetative system influence changed functions of some vital organs and even anatomic changes 
in them. Moreover, many theories dealing with injuries at work place emphasize that nearly all 
consequences of mobbing can find their roots in the cause of injuries at work place. Vicious 
circle: mobbing – quality of working conditions in work environment – stress caused by these 
conditions – health discomforts – their outcomes – problem to detect the main cause of these 
discomforts and outcomes, obviously points to a significant contribution of mobbing to the risk 
of diseases and injuries at work place.  

Key words: stress, mobbing, risk, working environment  

                                                
1 Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Нови Сад, Футошка 121 
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Ризик према дефиницији датој у Закону о безбедности и здрављу на раду 
„јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља запосле-
ног“. Ниво ризика зависи од вероватноће да се штетни догађај догоди и од те-
жине оштећења здравља коју тај догађај може да произведе. (1) 

Према истом закону „опасност јесте околност или стање које може угро-
зити здравље или изазвати повреду запосленог, изазвати штету на имовини, 
нарушавања околине радног места или комбинација наведеног“; „опасна појава 
јесте догађај којим су угрожени или би могли да буду угрожени живот и здрав-
ље запосленог или постоји опасност од повређивања запосленог“. (1) 

Закон је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 101 од 21. новембра 2005. го-
дине, а ступио је на снагу 29. новембра исте године. 

Он је усклађен са Конвенцијама Међународне организације рада и Ди-
рективама ЕУ којима се уређује ова област, и то нарочито са: 

- Конвенцијом бр. 155 о безбедности и здрављу у радној околини (1981. 
година) (2); 

- Протоколом, за Конвенцију бр. 155 (2002. година) (3), Конвенцијом бр. 
161 о службама медицине рада (1985. година) (4), Препоруком бр. 164 о 
безбедности и здрављу на раду у радној околини (1981. година) (5), Пре-
поруком о заштити здравља запослених Р171 (6), Основном и оквирном 
Директивом Савета 89/391/ЕЕЗ (1989 година) (7) и са још читавим ни-
зом појединачних европских директива којима се детаљније уређују 
одређена питања из области безбедности и здравља на раду. 

У том Закону посебно се истиче појам „Радне околине“ и каже се да рад-
на околина јесте простор у којем се обавља рад и који укључује радна места, ра-
дне услове, радне поступке и односе у процесу рада (1).  

На основу члана 13. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду до-
нет је Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у рад-
ној околини (Сл. Гласник РС бр 72/06) који даје основне смернице о томе на које 
опасности и штетности пореклом из радне околине је потребно обратити пажњу 
и које треба узети у обзир приликом одређивања нивоа ризика. Тако члан 9. Пра-
вилника, између осталог, наводи групу штетности као „штетности које проис-
тичу из психичких и психофизиолошких напора које се узрочно везују за радно 
место и послове које запослени обавља као што су: 3. напори при обављању 
одређених послова који проузрокују психолошка оптерећења (стрес, монотонија 
и сл); 4. одговорност у примању и преношењу информација, коришћење одре-
ђеног знања и способности, одговорност у правилима понашања, одговорност за 
брзе измене радних процедура, интензитет у раду, просторна условљеност рад-
ног места, конфликтне ситуације, рад са странкама и новцем, недовољна моти-
вација за рад, одговорност у руковођењу и сл“ (8). 

Из изложеног се види да је законодавац, поред осталих ризика, препоз-
нао и ризике који могу проистећи из разних облика вертикалних и хоризонтал-
них односа успостављених на радном месту између запослених. 

Убрзане друштвене промене појединцу постављају велике захтеве у при-
лагођавању. У вртлогу прилагодбеног самоодржања појединац не само да при-
стаје трпети стрес како би се одржао, него га и сам производи како би осигурао 
лични напредак (9, 10).  
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Социјална интеракција на радном месту, односи између сарадника, као и 
између надређених и осталих запослених је за сваког појединца веома важна. 
Добри интерперсонални односи су повезани са задовољством на послу. Подршка 
од стране надређеног или сарадника доприноси позитивном развоју радне спо-
собности појединца. Лоши међуљудски односи, са друге стране, могу постати 
значајан извор негативног стреса на радном месту (9).  

Мобинг је један облик екстремно негативних социјалних интеракција на 
радном месту који производи такав негативни стрес. Он је од стране разних ау-
тора дефинисан на различите начине, различитом комбинацијом речи, али је 
суштина да се мобинг, психолошки терор или шиканирање у пословном животу 
односи на непријатељску и неетичку комуникацију која је усмерена на система-
тичан начин од стране једног или више појединаца, углавном према једном поје-
динцу, који је због тога стављен у позицију у којој је беспомоћан и у немогућ-
ности да се одбрани и држан у њој помоћу сталних малтретирајућих активности. 
Оне се одвијају с високом учесталошћу (нпр. најмање једном недељно) и у ду-
жем раздобљу (нпр. најмање 6 месеци) (11,12).  

Због високе учесталости и дугог трајања непријатељског понашања, то 
малтретирање доводи до значајне менталне, психосоматске и социјалне патње. 

Мобинг најчешће протиче у 5 фаза. Прве три фазе обично протичу без 
утицаја на здравље, али већ четврта фаза је карактеристична по израженој „бор-
би за опстанак“ жртве, код које се тада појављује синдром изгарања на послу, тј. 
хронични синдром умора (burn-out), психосоматски или депресивни поремећаји. 
У петој фази, углавном након вишегодишњег злостављања, жртве обољевају од 
хроничних болести и поремећаја (13-16) 

Последице мобинга на радном месту су смањење ефикасност жртве, оме-
тање њеног напредовања, учестали изостанци с посла, боловања (бег у болест) 
напуштање радног места, добијање отказа. 

Здравствене последице се могу поделити на: 
 физичке поремећаје - хронични умор, пробавне сметње, прекомерна те-

лесна тежина или мршављење, несаница, различити болни синдроми, 
смањен имунитет, повећана потреба за алкохолом, седативима, цигаре-
тама 

 емоционални поремећаји - депресија, бурн-оут синдром, емоционална 
празнина, осећај губитка животног смисла, анксиозност, губитак моти-
вације и ентузијазма, апатија или хипоманија, поремећај прилагођавања 

 бихевиорални симптоми - иритабилност, пројективност, некритично ри-
зично понашање, губитак концентрације, заборавност, експлозивност, 
грубост, претерана осјетљивост на спољне стимулусе, безосећајност, 
ригидност, стална окупираност послом, породични проблеми, развод 
брака, самоубиство жртве (17) 

Клиничка слика психичког поремећаја изазваног мобингом често одгова-
ра трајној промени личности. Највише је налик посттрауматском стресном поре-
мећају с превагом опсесивно-депресивног синдрома, а обухвата непријатељство 
и неповерљивост према околини, стални осећај напетости, исцрпљеност, демора-
лисаности због сталног понижавања, омаловажавања, исмејавања и одбачености. 
Карактеристична је компулзивна фиксација на неку другу, јако жељену судбину, 
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која премашује границе сношљивости људи у околини и води у изолацију и 
усамљеност. Такве (мобиране, оболеле ?) особе показују преосетљивост на не-
правду и поистовећују се с патњом других на готово компулзиван начин. Депре-
сивност укључује осећај празнине и безнађа, хроничну неспособност и немоћ 
искуства уживања у свакодневном животу, губљење енергије, иницијативе, уз 
стални ризик зависности о психофармацима. Жртва мобинга углавном се не усу-
ђује говорити о томе што јој се догађа, а да нешто није у реду може се приме-
тити по томе што невољно одлази на посао или учестало узима боловање (16). 

Утицај специфичних (физичких и хемијских) штетности пореклом из 
радне околине на појаву професионалних болести је очигледан и познат. Мање 
очигледан је утицај фактора радне околине (чији део су, између осталог, и 
међуљудски односи на послу) на развој болести везаних уз рад. Претпоставља се 
да ти фактори могу да делују на субјекте рада директно, својим физико-хемиј-
ским особинама, али и индиректно, преко психофизиолошких механизама. Ди-
ректно деловање је очигледније јер се последице јасније могу повезати са узроч-
ницима, док индиректно деловање наступа путем психосоцијалних фактора, по-
средством хроничног професионалног стреса.  

Болести у вези са радом, најчешћа последица индиректног деловања ус-
лова радне околине на запослене, према дефиницији Светске здравствене орга-
низације, обухватају веома широк спектар болести који су на неки начин повеза-
не са занимањем или условима рада, а етиологија тих болести је мултикаузална.  

Светска здравствена организација у ову групу болести сврстава: 
- бихевиоралне поремећаје и менталне болести 
- обољења кардиоваскуларног система (хипертензију, исхемично обоље-

ње срца и цереброваскуларне болести) 
- хронична неспецифична обољења респираторног система (хронични 

бронхитис, емфизем и астму) 
- обољења локомоторног система (лумбални и цервикобрахијални синд-

ром). 
Неке државе у ову групу сврставају и  
- обољења коже, 
- малигне болести и 
- поремећаје репродукције. 
Оне, према истом извору, имају велики социјално-медицински и економски 

значај, јер су чест узрок апсентизма (одсуствовања са посла) и инвалидитета, те 
представљају оптерећење за појединца, породицу, послодавца и друштво у целини. 

Што се тиче утицаја психичких поремећаја уопште, па и оних који су по-
следица мобинга, веома добро је позната чињеница да многа емоционална стања, 
путем неуровегетативног система, доводе до промена у функцији неких органа, 
пре свега оних оживчених аутономним нервним системом. Тако у стањима узбу-
ђености настаје убрзан рад срца, проливи, учестало мокрење. У стањима јарости 
или страха настаје црвенило или бледило коже, осећај притиска у грудима, гуше-
ње, „лупање срца“, дрхтавица итд. После престанка оваквих емоционалних напе-
тости престају и описани симптоми. Ако се, међутим, емоционалне напетости че-
сто понављају или постану сталне, онда соматске дисфункције могу постати трај-
не. Овакав трајни поремећај у раду, ритму и правилности рада органа уско веза-
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них са емоцијама неуро-вегетативним везама, у пракси се назива психосоматска 
реакција. У психосоматским реакцијама не постоје анатомски поремећаји у орга-
нима, већ је само њихова функција измењена у интензитету и међусобној и/или 
унутрашњој координацији. Структуралне (анатомске) промене на органима наста-
ју тек после дужег (вишегодишњег) трајања оваквих функционалних поремећаја. 
Те промене могу досећи и интензитет који угрожава живот (нпр. Инфаркт миокар-
да или мозга). У психосоматска обољења могу се убројати многе болести које пре 
свега настају као резултат услова живота савременог човека, праћених, како је ре-
чено, убрзаним друштвеним променама које појединцу постављају велике захтеве 
у прилагођавању, и које он трпи и/или ствара ради сопственог опстанка и/или на-
претка. Најпознатији представници психосоматских обољења су артеријска хи-
пертензија, исхемично обољење срца и цереброваскуларне болести, улкусна боле-
ст, тиреотоксикоза, мигрена, бронхијална астма, улкусни колитис, одређени обли-
ци дијабетеса, поремећаји у сексуалној сфери, поремећаји у сфери исхране (нпр. 
анорексија, булимија) итд. Према Америчком колеџу за спортску медицину стрес 
је чак водећи фактор ризика за развој лумбалног синдрома. Према неким учењима 
у психијатрији чак постоји елективност у деловању појединих емоционалних 
напетости. Тако потиснути, неиспољени, гнев оштећује кардиоваскуларни систем; 
осећај зависности и личне несигурности изазива поремећаје желудца и црева; 
страх, бриге и неизвесност доводи до тиреотоксикозе итд (18). 

Претходно разматрање указује да последице првобитног стреса, и оног 
узроковог мобингом, у наставку процеса могу бити физиолошки поремећаји и 
болести које би по правилу требало да открива лекар. Симптоми се, међутим, вр-
ло често не доводе у везу с психотерором на радном месту. Тиме се повећава ри-
зик погрешног утврђивања основног разлога настанка оштећења здравља, што 
може угрозити могућност професионалне рехабилитације и опоравак жртве без 
губитка стеченог статуса. Као могућа последица оваквих процеса јесте повећање 
броја и дужине апсентизма (одсуствовање са посла), као и повећање броја особа 
које имају измењену радну способност или губитак радне способности, односно 
различите облике инвалидитета (17). 

Многе теорија настанка повреда на радном месту истичу да се повреде 
никад не дешавају као последица само једног узрока, већ као последица комби-
нације више неповољних околности које су се стекле у истом тренутку (на одре-
ђеном месту и у одређено време). 

Оне кажу да су најчесћи фактори повређивања: 
- услови радне околине, 
- неповољна психофизичка стања организма (присуство болести, ста-

рост појединца, оптерећености личним бригама, умор, конзумирања 
алкохола), употреба наркотика, опојних и стимулативних средстава), 

- способности појединца (таленат, урођена вештина), 
- карактеристике личности (емоционална стабилност, комуникативно-

ст, иницијативност, смисао за реалност и педантност), 
- социјална и радна атмосфера (лоши међуљудски односи – „нездрава 

атмосфера“ – узрокује неспособности усредсређивања на посао који 
се обавља и грешке у раду су чешће), 

- мотивација и ставови (немотивисаност и негативан, одбојан став пре-
ма радном месту и послу). 
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Сагледавајући изложене најчешће узроке настанка повреда и последице 
мобинга може се видети да су готово све последице мобинга могу пронаћи у 
самом корену узрока настанка повреда.  

Уз претходно изнете чињенице о законским основама оцене ризика, уз-
роцима и последицама мобинга, болестима везаних уз рад и повредама на раду, 
потребно је истаћи да процес оцене ризика јесте процес систематског евиденти-
рања и процењивања свих фактора у процесу рада који могу узроковати наста-
нак повреда на раду, обољења или оштећења здравља и утврђивање могућности, 
односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика.  

У том процесу користе сви доступни подаци о радној околини који се 
могу прибавити на веома велики број разних начина (анкетама, разговорима, по-
сматрањем, из описа послова, из техничке и здравствене докумантације, литера-
туре итд), и који за циљ имају што верније отсликавање услова и односа на рад-
ном месту и радној околини. 

У том процесу као својеврстан доприносећи фактор показатељима нивоа ри-
зика могу се користити и подаци о броју и врсти болести и броју у тежини повреда 
које су се јавиле на том радном месту у одређеном (најчешће трогодишњем) периоду.  

Одређене болести и врсте повреда, познато је, директне су последице ус-
лова који владају у радној околини појединих послова и радних задатака. Њихо-
во откривање и евидентирање, откривање узрока њиховог настанка те лечење, 
како је речено, задатак су лекара. Међутим, када се говори о мобингу његовим 
симптомима и узроцима, те здравственим последицама, поставља се проблем 
што се ти симптоми врло често не доводе у везу с психотерором на радном ме-
сту, чиме се повећава могућност неадекватног лечења и опоравка, и професио-
налне рехабилитације, таквих особа и њихово инвалидизирање – који подаци се 
опет могу користити, и користе се, у процесу оцене ризика.  

Зачарани круг: мобинг – квалитет услова рада у радној околини – стрес про-
истекао из тих услова – здравствене тегобе – њихове последице – проблем от-
кривања основног разлога тих тегоба и последица, представљен на овом месту јасно 
указује колико мобинг доприноси ризику од обољевања и повреда на радном месту. 

Надаље, уколико се током процеса оцењивања ризика утврди да је на не-
ком радном месту присутан повећан број оболелих, повређених и инвалидизира-
них особа, да је број дана боловања повећан, да је број посета лекару повећан, 
итд, па ако се то још протумачи на погрешној основи (нпр утицајем специфич-
них штетности на том радном месту), постоји могућност да се такво радно место 
прогласи „радним местом са увећаним ризиком“.  

Радно место са увећаним ризиком јесте радно место утврђено Актом о про-
цени ризика на коме, и поред потпуно или делимично примењених мера у складу са 
Законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље запосленог (1). 

Проглашавање радног места за радно место са увећаним ризиком тражи од 
послодавца испуњавање одређених услова „према Закону“ као што су нпр. Перио-
дични здравствени прегледи запослених на тим местима, додатне анализе радног 
места са техничког аспекта, анализа постојећих и увођење додатних мера заштите 
на раду итд, што изискује ангажовање додатних материјалних и људских ресурса, 
што опет може дати додатни замах и евентуално увећање броја мобера и интензи-
тета малтретирања на послу претпостављеног „извора ових неприлика“  
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После свега изнетог, а то су само детаљи замршеног процеса мобинга и 
његових последица у сваком погледу, није тешко закључити да је присуство мо-
бинга значајан чинилац и, често непрепознат, доприносећи фактор повећању ни-
воа ризика на радном месту, са свим последицама које такав увећани ризик носи.  

Такође није тешко закључити колики је значај (за запосленог, његову 
околину, послодавца, друштво у целини) превенције мобинга и прекидања већ 
започетог мобинга.  
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РЕЗИМЕ 

Живимо у времену све бржих, непредвидивих промена. Многи фактори утичу 
на убрзање промена, као и нa обликовање културе организације.  

Стрес је присутан свуда око нас, он је саставни део наших живота и не може се у 
потпуности избећи, али се може контролисати, анализирати и већим делом превенирати. 
Зато су индивидуалне и организационе стратегије за елиминацију, промену и миними-
зирање стресора на раду кључ управљања ризиком. 

Кључне речи: организациона култура, професионални стрес, управљање стресом  
 

”STRESS MANAGEMENT“ 
PART OF THE ORGANIZATION CULTURE 

ABSTRACT 

We live in the time of fast, unpredictable changes. Many factors influence the speed of 
changes and, as well as, they form the organization culture. 

Stress is present all around us as a part of our daily life and cannot be completely avoided. 
However, it could be controlled, analyzed and prevented. Therefore, individual and organizational 
strategies for stress elimination, changes and minimization of the stressors represent the key for 
successful risk management.  

Key words: organization culture, professional stress, stress management 

1. УВОД 
У ком правцу се мења свет рада? Логика индустријског доба заснована 

на тејлоризму-производној стратегији, уступила је место информационо-кому-
никативној стратегији. Логика радити ствари добро замењена је логиком радити 
праве ствари, па чак и и погрешно, јер то је начин да се научи. 

У водећим економским силама највећи део радноактивног становништва 
запослено је у домену услуга. Запослени није само извршилац услуга, већ сарад-
ник, од којег се захтева да буду образовани, креативни, одговорни, које треба 
научити да уче, да буду свесни свог незнања (знања незнања). Хумани ресурс је 
једини ресурс који је могуће „неограничено развијати“, једини ресурс који чини 
конкурентску предност организације у променљивом и непредвидивом послов-
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ном окружењу. Од сваког запосленог се очекује да кроз разне видове едукације 
учи, да се усавршава, сваки појединац чини коцкицу у мозаику, који се назива 
тимски рад, или колективно учење, које има за циљ да сопствена организација 
спроводи бенчмаркинг са другим организацијама у окружењу.  

Бенчмаркинг се огледа у континуираном процесу мерења и унапређењи-
вања пословних процеса, стратегија, активности, процедура производа или услу-
га у односу на организације које су супериорне у својој области, да сагледају на 
који начин би сопствена организација унапредила своје пословање. 

Запослени се суочавају са сасвим новим приступом у решавању послов-
них проблема и дилема, они су део тог процеса, грешке се не кажњавају, на њи-
ма се учи. Запослени су ослобођени страха, они слободно изражавају своје миш-
љење, у таквој култури организације запослени и менаџмент неће штедети напо-
ре да у неизвесном окружењу уложе додатан напор за превазилажење проблема. 
То је пут којим се ређе иде, али то је сигурно прави пут. Да ли је код нас то само 
виртуелна организација, или она као таква и постоји? 

На жалост наше организације су веома инертне, троме, неспремне на 
промене, а два основна разлога за то су сигурно недовољно знање и примена ра-
чунара у раду, као и велики отпори променама. Најмање прихватљив пут је не 
предузимати ништа и ствари препустити да се дешавају саме по себи. Организа-
ције мора одабрати неки од, по њеном избору најбољи пут. 

Према Черничеку треба одабрати најприхватљивији тип промена ради 
развоја сопствене организације, који се може поделити на: структурне промене 
(промена организационе структуре, структуре финансирања, структуре произ-
водног, услужног програма, структуре запослених, интензитета веза са другим 
организацијама) позиционе промене (конкурентност организације у односу на 
друге у непосредном и ширен окружењу), квантитативне промене (развој људ-
ских ресурса-едуковани запослени, број нових услуга, производа, већи ниво про-
изводње и добити, већа додатна вредност производа, начин едукације запосле-
них, проценат смањења шкатра, проценат смањења НК запослених), квалитати-
вне промене учешће запослених – едукованих у односу на друге запослене, сте-
пен побољшања укупног квалитета производа-услуге, бољи положај органи-
зације у односу на бенчмарк-конкуренцију). 

У сваком случају запослени морају да воле свој посао, све ће бити лакше 
и лепше, прихватиће да је неопходно да се и сами мењају, јер како рече Nelson 
Jackson « Не можете да обављате данашњи посао јучерашњим методама, а да 
при томе рачунате да ћете на истом послу остати и сутра». 

У многим привредним и непривредним делатностима, повећање фрек-
венције промена доводе до тога да се организације не могу адаптирати захтеви-
ма окружења инкременталним, чак ни повременим радикалним трансформаци-
оним променама. Потребно је да у своју структуру уграде модел управљања про-
менама који подразумева сталне, континуалне револуционарне промене.  

Код револуционарних промена, актери промена су сви запослени. Орга-
низације морају знати да не постоји никаква активност која представља трајну 
конкурентску предност. Због тога је потребн, да би се остварила одржива конку-
рентска предност, континуирано стратегијско иновирање и револуционисање на-
чина креирања стратегије. 
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2. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Хумани ресурс је једини нелимитирани ресурс у односу на остале ре-

сурсе, пре свега мислећи на тзв. меке (softwаrе) варијабле, које је неопходно 
мењати, као што су стил, вештине, вредности, норме, веровања, организације, то 
је оно што зовемо култура организације. 

Промена културе организације је тешка те је неопходно прво да се од-
реди жељена култура, али уз уважавање постојеће културе, најједноставније је 
да се промене базирају на старој култури, то је семе за промене, тзв. одмрзавање 
па поново замрзавање промене, refreezing. 

Више пута сам истакла да су у свакој организацији највреднији ресурс 
њени запослени, али, људи су првенствено емоционална, па тек онда разумна 
бића. Превелики терет одговорности, које се намеће у савременој организацији 
запослени не тако ретко доживљавају као снажан емотивни доживљај манифе-
стован кроз стресну реакцију. 

Нису сви запослени подједнако вулнерабилни на стрес, то је повезано са 
карактеристикама личности, али и са полом, старошћу, образовањем, занима-
њем, породичним и социјалним стањем, економским и здравственим стањем, 
степеном самопуздања и низа способности, пре свега способности брзине и ре-
алности процене ситуације, способности предвиђања развоја стресног догађаја, 
контроле сопственог афективног реаговања и понашања. 

Творац савременог концепта стреса је Hans Selye, који је дефинисао 
стрес као неспецифичан одговор тела на било који захтев, а Cannon је тај одго-
вор организма дефинисао као, „fight or flight“ борба или бег. Стрес је неспеци-
фична реакција организма на спољашњи, или унутрашњи подражај, који ремети 
биолошку равнотежу у организму- хомеостазу и у зависности од низа чинилаца, 
али пре свега од индивидуалних карактеристика личности, организам покушава 
да се адаптира на новонастале услове, мобилишући све расположиве здравстве-
не ресурсе и да успостави нову равнотежу. Ако су фактори среса- стресори из 
радне средине или везани за рад говоримо о професионалним стресорима.  

NIOSH је дефинисао професионални стрес као штетан физички, или мен-
тални одговор организма, када су захтеви посла и услови рада у колизији са спо-
собностима, ресурсима и потребама радника. 

Значи деловање стресогеног фактора изазива стресну реакцију организ-
ма, што чини стресни процес, а компоненте тог процеса су:  

1. стресор 
2. ефекти деловања стресора 
3. потреба за променама. 
Извори стреса могу бити: 
Унутрашњи фактори: 
- нереална очекивања од себе 
- претерана идентификација са клијентима којима се помаже 
- потреба за сталном и потпуном контролом ситуације 
- претерана везаност за посао и осећај да ми сносимо сву одговорност 
- идентификација са послом у толикој мери да посао постаје главни, 

или једини смисао и садржај живота, једино подручје потврђивања 
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- непрепуштање делова посла другима 
- претерана упорност, ригидност и тврдоглавост у постизању циљева 
- неделотвотно коришћење радног времена 
- помањкање редоследа радних приоритета 
- осећај стручне некомпетентности. 
Временско ангажовање: 
- прековремени рад 
- сменски рад 
- нерацинални режим рада и одмора 
- измена распореда рада 
- притисак да се нешто обави за изузетно кратко време. 
Структура посла: 
- подела на „добре“ и „лоше“ послове у односу на психолошки прити-

сак, или опуштен рад 
- изазови нових технологија и могућности, или немогућности развоја 

нових вештина 
- прихватљивост и разумевање нових технологија, или не 
- аутономија у раду или не 
- могућност за социјалне релације 
- интерперсонални односи 
- комуникације 
- партиципација запослених у одлучивању. 
Фактори из радне средине: 
- услови рада 
Организациони фактори: 
- смањивање броја радника од потребног 
- рад на одређено време 
- страх од губитка посла 
- конфликти 
- конкуренција 
- необјективан поглед на рад 
- нејасно постављен радни задатак 
- доношење лоших одлука 
- ривалство 
- такмичење 
- смањено веровање у бољитак 
- смањено интересовање 
- недостатак подршке у борби са проблемом. 
Функционални фактори: 
- премештање радника на друге послове, који могу бити и деградира-

јући за радника 
- ангажовање радника за већи број послова, што превазилази његове мо-

гућности. 
Финансијски фактори: 
- недовољно плаћен за посао који обавља 
- нередовне исплате 
- мање плаћен од других радника за исту врсту посла. 
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Свака организација која брине о својим запосленим треба да да страте-
гије за превенцији среса на раду. Она обухвата предходну припрему за превен-
цију стреса: 

 укључити све заинтересоване у изради плана, обавестити их о потре-
би прикупљања неопходних информација, савладати неопходним 
вештинама, стицати неопходно знање, укључити експерате и консул-
танте у рад тима, 

 обезбедити руковођење, подршку и контролу програма, 
 обезбедити да запослени учествују у свум фазама израде програма, 
 обезбедити све неопходне ресурсе (техничке, финансијске, људске, 

едукативне). 
Након припреме организације за превенцију стреса приступа се страте-

гији индивидуале, или организационе превенције. 
Индивидуалне превентивне мере односе се на појединца, те су прила-

гођене и у синергији су са врстом стресора и стресном реакцијом сваке особе. На 
залост и данас још увек доминира размишљање, како лечити, неку болест, па и 
болест изазвану стресом, него размишљати о спречавању настајања узрока стре-
сних ситуација. Још је Хипократ болест видео као грешку против здравља, коју 
сами чинимо, сто јасно указује да ту грешку сами можемо и уклонити. Медици-
на и лечење нису увек неопходи у решавању проблема стреса, јер су неки стре-
сори попут лоших навика и стила живота, затим већина социјалних фактора ван 
домашаја медицинске науке и традиционалних метода лечења. 

Стратегија индивидуалне превенције: 
- учење вештинама 
- учење комуникације 
- учење доношења одлуке 
- решавање проблема 
- критично размишљање 
- учешће у међуљудским активностима 
- залагање за своје ставове 
- одолевање притисцима 
- одолевање властитим емоцијама 
- самосвесност. 
Организациона стратегија: 
1. Идентификовати проблем 
- одржавати групне расправе са запосленим о својим проблемима 
- начинити извештај о добијеним информацијама 
- мерити перцепције запослених у вези са условима рада, стресу, здра-

вљу и задовољству 
- добити објективне података о обољевању, апсентизму и продуктив-

ности 
- анализирати податке о идентификованом ризику и условима рада. 
2. Припрема за увођење интервенције 
- одређивање извора стреса у циљу промене 
- прављење приоритета и предлога интервентне стратегије 
- саопштавање и достављање интервентне стратегије запосленим 
- имплементација интервенције. 
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3. Оцена интервенције 
- може се применити краткорочна или дугорочна евалуација 
- мерење перцепције запослених о условима рада, стресу, здрављу, за-

довољству 
- увођење објективних трошкова рецимо о изостанцима са посла, или 

трошковима лечења 
- постоји потреба за побољшањем интервентне стратегије и цео по-

ступак се понавља и враћамо се на први корак. 
Стратегија превенције је континуирани процес евалуације интервентног 

програма и потребе за сталним побољшањем предузетих мера, потребе корек-
ције, те се циклус готово увек враћа на почетак. 

3. ЗАКЉУЧАК 
Професионални стрес, као фактор ризика код болести у вези са радом у 

својим манифестацијама не разликује се много од стреса непрофесионалне гене-
зе, према томе стрес је неизбежан. Незамисливо је да у животу и раду не постоји 
одређени ниво стреса, без њега живот би био „празан“ помало досадан, па чак и 
депресиван. Свако од нас је особа са својим специфичностима, носимо генетско 
наслеђе, али и изграђене ставове, али треба учинити све што је у нашој моћи и 
способности да се изборимо са стресом и да нађемо баланс између индивиду-
алности и нивоа стреса, што је кључ управљања стресом. 

Уместо закључка цитирала бих великог Хипократа, који каже: 
„Болест не долази одједном, као из ведра неба, него је то последица ду-

гог низа грешака против здравља, које се надовезију једна на другу и расту, као 
ваљајућа грудва снега, док се једног дана не свале на главу грешника.“ 
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РЕЗИМЕ  
Стрес, депресија, несигурност, насиље на послу, злостављање и застрашивање, пре-

дстављају основу око 18% свих проблема на послу повезаних са здрављем. Ове притужбе 
повезане су не толико с утицајем специфичног ризика, колико с читавим комплексом факто-
ра попут организације посла, организације радног времена, хијерархијских односа, етичких 
норми у радном колективу, замора као и културних и етничких разлика. Односи човека и ра-
дног окружења оцењују се као динамички односи. Здравље радника тесно је повезано са 
''здрављем'' предузећа. Стрес и насиље данас су највеће претње предузећима и друштву у це-
лини. Све су чешће и очигледније њима изазване последице: пропаст предузећа, лош имиџ 
компанија, изостанци с посла, флуктуација кадрова, несрећни случајеви на радном месту, 
''изгарање'' и исплата компензација. Стварање здраве психолошке климе у радном колективу 
један је од главних задатака лидера. Здрава психолошка клима постоји тада када се кон-
фликти решавају у атмосфери узајамног поверења, уз откривање стваралачког потенцијала 
појединца, са акцентом на значај људског фактора и уз стимулацију испуњеног и квали-
тетнијег живота заполсених. 

Кључне речи: стрес на раду, насиље, мобинг, психосоцијални ризици, здраве 
организације 

 
PSYCHOSOCIAL RISKS EVALUATION 

ABSTRACT  

Stress, depression, insecurity, violence at work, abuse and intimidation are the source of 
nearly 18% of all problems at work related to health. These complaints are related not so much on 
a particular hazard impact, but rather on the whole complex of factors, like work organization, 
working hours, hierarchical ratio, ethical standards within the company, fatigue, as well as 
cultural and ethnic distinctions. The corellation between man and occupational environment is 
evaluated as dynamic. Workers’ health is closely bound to the ‘health’ of the enterprise. Today, 
stress and violence are the biggest threats for enterprises and society in general. They are frequent 
and their consequences are serious: company bankruptcy, bad company image, sick leave, high 
rate of personnel fluctuation, accidents and injury at work, burnout and compensation. Creating 
of healthy psychological environment in the company is one of the main tasks for its leaders. A 
healthy psychological climate exists when conflicts are solved in an atmosphere of trust, enabling 
the creative nature of employees to emerge, with emphasis on the importance of the human factor 
and the stimulation of quality life of employees. 

Key words: stress at work, violence, mobbing, psychosocial risks, helthy enterprises 
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5. УВОД 
У вези са наглим променама у карактеру рада мењају се, такође, и фактори 

ризика на радном месту. Расте утицај штетних психосоцијалних и организационих 
фактора на раднике. Утврђено је да скоро 28 % или 41 милион житеља ЕУ страда 
од стреса на послу. Многи су радници признали да су, на послу, били изложени 
сексуалном узнемиравању и да су постали жртве застрашивања и насиља. 
Израчунато је да у ЕУ 40 % радника раде монотон посао који захтева строго 
усклађивање са роковима, док једна трећина осећа стрес због тога што не може да 
утиче на своје радне услове. 

Чињеница је да ''новонастале болести'', какве су стрес, депресија, несигу-
рност, насиље на послу, злостављање и застрашивање, представљају основу око 
18% свих проблема на послу повезаних са здрављем, при чему чак четвртина 
њих изазива одсуствовање с посла од две недеље или више од тога. Ова при-
тужбе повезане су не толико с утицајем специфичног ризика, колико с читавим 
комплексом фактора попут организације посла, организације радног времена, 
хијерархијских односа, испуњавања етичких норми у радном колективу, замора 
изазваног транспортом, као и културних и етничких разлика. Ови фактори се 
разматрају у глобалном контексту и по терминологији Међународне организа-
ције рада (МОР/ILO) одређују се као ''благостање на радном месту''.  

Односи човека и радног окружења оцењују се као динамички односи. У 
њих улазе фактичке могућности и захтеви, али и схватање могућности и захтева 
појединца. 

Везу између човека, његовог понашања и окружења схематично приказује 
''троугао безбедности'': све три величине повезане су међусобно и ако се једна од 
њих мења, мењају се и остале. 

 
Схема 1: Троугао безбедности 

Здравље радника тесно је повезано са ''здрављем'' предузећа. Зато је ва-
жно разјаснити улоге психосоцијалних и организационих фактора у формирању 
здраве организације. Група или организација сматра се нездравом ако је стресу 
изложено више од 40 одсто у њој запослених људи. 

У радном окружењу као опасни фактори јављају се флуктуација кадрова, 
изостанци с посла, неодговорност и низак морални ниво. На тај начин по процени 
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МОР психосоцијални и организациони фактори ризика карактеришу узајмно ме-
ђудејство садржине рада, радних услова, организације и управљања, компетенције 
и потреба запослених. 

Стрес и насиље данас су највеће претње предузећима и друштву у цели-
ни. Све се чешће и очигледније јављају њима изазване последице: пропаст пре-
дузећа, лош имиџ компаније, изостанци с посла, флуктуација кадрова, несрећни 
случајеви на радном месту, ''изгарање'' и исплата компензација. Важно је то да 
ове опасности негативно утичу и на општу животну и радну способност запо-
слених и конкурентну способност организације.  

Овај проблем у суштини утиче на све секторе и све категорије радника. 
Зато одстрањивање горе поменутих претњи, представља главни задатак поду-
зетника, радника и менаџера предузећа. 

6. ПОЗИТИВАН И НЕГАТИВАН СТРЕС 
Стрес – физичка и емоционална реакција организма, која се јавља ако 

захтеви рада не одговарају способностима, ресурсима и потребама радника. 
У нормалним околностима неопходно је да радници буду у стању да се 

прилагођавају новим ситуацијама. Стрес не представља увек негативну појаву. 
Била би грешка концентрисати се искључиво на патолошке аспекте стреса, не 
подвлачећи притом, његов значај при тражењу начина оперативног прилагођава-
ња одговарајућој ситуацији. Ако се здравље схвати као динамичка равнотежа, 
тада се стрес јавља као саставни део те равнотеже, јер здравље не постоји без 
узајамног дејства с другим људима и окружењем.  

Зато је одређена количина стреса нормална и чак неопходна. Али ако је 
стрес јак, дуг и редовно се понавља, ако човек није способан да се суочи са њим 
или му недостаје моралне подршке, тада стрес постаје негативна појава која во-
ди физичкој болести и психолошким траумама. Спектар штетних последица иза-
званих стресом веома је широк (несаница, немир, мигрена, емоционални немир, 
хроничан умор, депресија, чир у стомаку, алергија, кожне болести, лумбаго, 
напади реуматизма) и може да доведе до врло озбиљних последица: срчаног 
напада, несрећних случаја или чак самоубиства.  

7. ФИЗИЧКО И ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ 
Насиље – инциденти у којима се радници неправилно експлоатишу, под-

вргавају се физичким претњама и увредама или се излажу погрдним дејствима 
било каквог другог вида у околностима везаним за рад тих лица. 

Постојање физичког насиља на радном месту познато је већ одавно. Исто 
се тако, постојање психолошког насиља дуго времена оцењивало као скоро 
безначајно и тек му се сада додељује неопходна пажња. Данас је психолошко 
насиље на радном месту признато као актуелан проблем. 

Све се чешће признаје и то да се психолошко насиље често понавља, у виду 
који је сам по себи, можда, недовољно значајан, али који се дугим понављањем пре-
твара у озбиљну форму насиља. Иако, чак и засебан инцидент може да изазове по-
следице, психолошко насиље се често састоји од понављајућих, нежељених, једно-
страних и насилних дејстава, чији утицај на жртву може да се испостави као крајње 
погубан. 
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Физичко и психичко насиље се често преклапају, због чега је потребно 
разграничити различите форме насиља. Нека од најчешће коришћених схватања 
која су у вези са насиљем побројана су у следећој табели 1. 

Стрес на радном месту угрожава како мушкарце тако и жене. Али, уп-
раво, жене често морају да обједињују испуњавање обавеза у породици са онима 
на послу. На основу поделе рада жене често раде на местима на којима имају ве-
лика оптерећења, а мале могућности да доносе одлуке или учествују у процесу 
налажења решења. Ова два фактора често показују да жене морају да се суоча-
вају с већом количином стресних ситуација него што је то случај са мушкар-
цима. 

Табела 1: Облици физичког и психичког насиља 

Напад 

Покушај наношења физичке трауме или напад на човека, али тако да 
је учињена стварна физичка штета. Овде спадају премлаћивање, гура-
ње, шибање, убадање, упуцавање, уједање, сексуално искоришћавање 
и силовање. 

Претње 
Најава коришћења противозаконите силе, услед чега се код жртве 
јављају страх од физичке, сексуалне или психолошке окрутности или 
друге негативне последице. 

Злонамерно 
искоришћавање 
положаја 

Понашање које не одговара трезвеном, општеприхваћеном начину 
руковођења и које укључује злонамерено искоришћавање физичке 
или психолошке власти. Овде спада угушивање, терорисање и вре-
ђање. 

Психотерор 
(мобинг) 

Непожељно обраћање – вербално, невербално, визуелно, психолошко 
или физичко – које се тиче узраста, инвалидности, социјалног ста-
туса, кућних околности, полне припадности, сексуалне оријентације, 
расе, боје коже, језика, религије, политичких погледа, припадности 
синдикату, као и других погледа или убеђења, припадности неком на-
ционалном или социјалном пореклу, припадности мањини, породич-
ног порекла, а које негативно утиче на поштовање мушкараца или 
жена на радном месту.  

Сексуално 
прогањање 

Непожељно обраћање сексуалног карактера, које жртва прима као ус-
тановљавање правила сексуалног карактера у односу према њего-
вом/њеном радном месту, или које може бити основано схваћено од 
стране жртве као понижење или претња његовом/њеном благостању. 

Терорисање/ 
вређање 
(булинг) 

Форма психолошког узнемиравања, која се састоји из наметљивог 
понашања – осветољубиви, злобни или бездушни покушаји да се по-
низи појединац или група радника или да им се поколеба репутација. 
Овде спадају изоколна, непрекидна негативна запажања, изоловање 
човека од социјалних контаката и пуштање гласина или ширење ин-
формација које не одговарају истини. 

 
На послу су жене често изложене већем ризику насиља јер су ангажоване 

на пословима са високим степеном ризика, попут наставе, социјалног рада, 
професије медицинске сестре или других професија у здравству, као и рада у 
банкама и продавницама. Уопштено говорећи мушкарци су више изложени ри-
зику физичког насртаја, док у исто време жене посебно угрожавају инциденти 
сексуалног карактера, на пример, досађивање. 
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8.  МЕТОДА ''КОРАК ПО КОРАК'' 
Важно је да антистресне мере буду спроведене систематично, уз испуња-

вање серије фундаменталних корака.  
У такву серију улазе:  
- распознавање стреса; 
- процена стреса; 
- антистресне мере; 
- контрола. 
Један од првих корака који ваља начинити при тражењу начина да се од-

страни стрес и насиље, који су у вези са послом, јесте процена и дијагностика су-
штинских извора опасности и ризичних ситуација. То се често чини помоћу ау-
дита стреса или насиља. 

Постоје различите методе процене стреса на раду, па послодавцу или екс-
перту предстоји да одабере конкретну методу, уз посебно обраћање пажње на спе-
цифичност посла, број и структуру особља (жене, мушкарци, разнолике професије 
итд.) у организацији или предузећу. Податке који су потребни за одређивање ште-
те причињене деловањем психосоцијалних и организационих фактора, могуће је 
добити и из опширних епидемиолошких истраживања (у области професионалног 
здравља, испитивања у вези са утицајем одређених радних услова или ризика у ра-
дном окружењу на разбољевање радника), као и моделирањем резултата испити-
вања одабраних група. За приказивање психосоцијалних и организационих фактора 
на радном месту може да се искористи табела 2. у којој су истакнуте карактеристике 
рада и радних услова, које могу да изазову стрес.  

Табела 2: Узроци стреса на раду и њихов приказ 

Карактеристик
е посла Штетни фактори 

- нема 
- очевидни 
- чести 

Функционисање 
и култура 
организације 

• лоше унутрашње везе 
• тешкоће у решавању проблема у организацији 
• лош развитак организације 

 

Учешће • мало учешће у разради решења  

Каријера и 
радни статус 

• неодређеност и непрограмираност каријере 
• неквалификовани рад 
• нецелисходан и социјално нецењен рад 
• несигурност у даљем раду 
• лоше плаћање 

 

Улога радника у 
организацији 

• нејасна улога или конфликти 
• одговорност за друге људе 
• дуг контакт с другим људима 

 

Садржина рада 

• нејасан посао 
• једноличан посао 
• бесмислен и неповезан посао 
• непотпуно коришћење навика 
• физичка зависност 
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Радно 
оптерећење и 
темпо 

• одвећ велико или мало оптерећење (квантитативно) 
• одвећ велико или мало оптерећење (квалитативно) 
• брз темпо рада 
• недовољна контрола у односу на темпо рада 
• ограничено време за извршење посла 

 

Организација 
посла 

• постојан графикон рада 
• непредвидиво радно време 
• вишесатно радно време 
• рад по сменама 

 

Односи с другим 
радницима 

• социјална или физичка изолација 
• недостатак опште подршке 
• несугласице и/или злонамерност међу запосленима 
• лоши или мањкави односи с руководством 

 

Односи кућа – 
посао 

• несугласице у односима кућа– посао 
• недостатак подршке укућана 
• проблем двоструке каријере 

 

 
Табела се може искористити, такође, и за састављање контролних упитника 

за процену стреса на радном месту.  
Стварање здраве психолошке климе у радном колективу један је од глав-

них задатака лидера. Здрава психолошка клима постоји онда, када се конфликти 
који се јављају решавају у атмосфери узајамног поверења. Психоемоционална 
атмосфера у колективу процењује се у контексту духовног мира, емоционалне 
сфере, стилом и начином комуникације појединаца, а као резултат тога се одре-
ђују узајамни односи, радни односи и односи према ономе што се дешава. На тај 
начин побољшање психолошке климе у колективу означава откривање ствара-
лачког потенцијала појединца, са акцентом на значај људског фактора и уз сти-
мулацију испуњеног и квалитетнијег живота заполсених. 

Да би се судило о психолошкој клими радног колектива, препоручује се 
коришћење методе експертске процене. С тим циљем ваља спровести анонимну 
анкету свих запослених (табела 3.). Општа процена креће се у интервалу од 65 до 
13 степени (65 – у вашем колективу царује здрава атмосфера, 13 – у вашем колек-
тиву царује нездрава атмосфера). Уопштивши одговоре анкетираних, може се су-
дити не само о општој психолошкој клими у колективу него и о томе у ком правцу 
ваља радити да би се створила здрава психоемоционална атмосфера у колективу. 

Табела 3: Узроци стреса на раду и њихов приказ 

Обележја здраве психолошке 
 климе 

Скала 
процене  

(5-4-3-2-1) 

Обележја нездраве психолошке 
климе 

1. На почетку радног дана ретко ви-
ђам колеге у лошем расположењу  

1. Код већине радника на почетку ра-
дног дана је монотоно располо-
жење. Они немају елана и бодрости 

2. Већина од нас се радује што се ја-
вља могућност да контактирамо 
једни с другима 

 
2. Чланови наше екипе равнодушни су 

према узајамном емоционалном ко-
нтакту 
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3. У нашим пословним односима до-
минира благонаклоност и поверљи-
ва атмосфера 

 
3. Наши пословни контакти стварају 

очигледну или замаскирану нерво-
зу или непријатност 

4. Успеси сваког члана екипе неподе-
љено радују остале и скоро нико не 
осећа завист 

 4. Нечија срећа изазива у окружењу 
непријатност или пак завист 

5. У нашем радном колективу новај-
лија ће најпре бити дочекан благо-
наклоно 

 5. У нашој екипи новајлија ће још ду-
го да осећа себе странцем 

6. У случају непријатности не желимо 
да окривљујемо један другога већ 
се старамо да мирно разјаснимо 
околности чина 

 

6. У случају непријатности у нашој 
екипи покушаће да свале кривицу 
један на другога или да нађу најод-
говорнијег 

7. У присуству шефа осећамо се сло-
бодно и природно  7. Многи се у присуству шефа осећају 

напрегнуто или пометено 

8. Обично у свом кругу дискутујемо о 
породичним радостима и тугама  8. Многи од нас не желе да поделе 

своје проблеме са другима  

9. Изненадни позив шефа код већине 
радника не изазива негативне емо-
ције  

 9. Изненадни позив шефа код многих 
изазива негативне емоције 

10. Нарушилац радне дисциплине гр-
ди се не само пред шефом, него и 
пред члановима радног колектива 

 10. Нарушилац радне дисциплине би-
ва изгрђен само пред шефом 

11. Истицање критичких запажања ве-
ћина нас спроводи тактично  

11. Критичке примедбе саопштавају се 
отворено или замаскирано увред-
љиво 

12. Појава шефа изазива код нас пози-
тивне емоције  12. Појава шефа код многих изазива 

нелагодност 

13. У нашем колективу транспарент-
ност представља животну норму  13. До транспарентности у нашој еки-

пи има још много 

 
Успеси у комуникацији, тактика у конфликтним ситуацијама, самоосећа-

ње на раду – су битни параметри, који могу да дају информације о утицају пси-
хоемоционалних фактора при процени стреса на радном месту (табеле 4. и 5.). (1 
бод за сваки одговор ''не'' на питања 1, 5 и 7 и за сваки одговор ''да'' на остала 
питања). 

Интерпретација: За сваки одговор ''не'' на питања 1, 5 и 7 и за сваки 
одговор ''да'' на остала питања доделити по један бод. 

0 – 3 бода. Имате ниску комуникативну контролу. Ваше понашање је стаби-
лно. Не сматрате нужним да га мењате у зависности од ситуације. Умете да будете 
искрени у разговору. Директан сте човек па Вас неки сматрају ''неугодним'' саговор-
ником. 
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4 – 6 бодова. Имате средњу комуникативну контролу. Искрени сте али суз-
држани у својим емоционалним испољавањима. Не би Вам било згорега да узимате 
у обзир и оне са којима не контактирате.  

7 – 10 бодова. Имате високу комуникативну контролу. Можете лако да уђе-
те у сваку улогу и вешто реагујете на промене ситуација и партнера. Такође поседу-
јете способност да предвидите онај утисак који производите на људе који вас окру-
жују.  

Табела 4: Способност комуникације 

Питања Да Не 
1. Лако могу да имитирам другог човека    
2. Ја бих, несумњиво могао да се измотавам како бих привукао на 

себе пажњу, макар и само да разонодим оне који ме окружују 
  

3. Од мене би могао да постане веома добар глумац   

4. Другим људима представљам да се узнемиравам кудикамо више 
него што то јесте случај  

  

5. У друштву ретко бивам у центру пажње   

6. У разним ситуацијама и са разним људима понашам се различито   

7. Могу да браним само оно у шта сам и сам уверен   

8. Ради постизања успеха у послу и у општењу са људима, старам се 
да водим себе ка постизању онога што се од мене очекује 

  

9. Могу да се позитивно односим чак и према онима, које у суштини 
не могу да трпим 

  

10. Увек сам такав какав сам   

Табела 5: Тактика у конфликтним ситуацијама 

Тактика Користим 
најчешће 

Користим 
довољно 
често 

Користим 
врло ретко 

Скоро да  
и не 

користим 
1. Конкуренција. 
Ја активно штитим своје интересе.     

2. Избегавање. 
Настојим да избегавам конфликте 
или да их изнивелишем. 

    

3. Прилагођавање. 
Настојим да се прилагодим партне-
рима. 

    

4. Сарадња. 
Настојим да постигнем сагласност 
која задовољава обе стране. 

    

5. Компромис. 
Настојим да нађем решења која се 
заснивају на уступцима обеју страна. 
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У датој табели попуните квадратиће користећи цифре од 1 (најчешће ко-
ришћена тактика) до 5 (најређе коришћена тактика). Ако две тактике користите 
подједнако често (ретко), ставите им једнаке цифре. Процените општи број бо-
дова и одредите приоритете у тактици. 

Сваки аудит мора да буде прилагођен конкретној ситуацији у испити-
ваном предузећу или организацији, у њеним различитим огранцима и оделима. 
Да би се постигли резултати испитивања вредни пажње, у сваком случају треба 
уложити напор како би се установили циљеви и задаци аудита и прецизирао мо-
дел испитивања, који би представљао запослене и био довољно опширан. После 
тога, пошто су резултати аудита проанализирани, веома је важно да ти резултати 
буду саопштени и онима који су учествовали у истраживању и целом колективу. 
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ДОПРИНОС ЕРГОНОМСКОЈ КАТЕГОРИЗАЦИЈИ  
РАДНИХ МЕСТА У ЦИЉУ КОНТРОЛЕ РИЗИКА И 

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 
 

Драгољуб Урошевић1 
 

1. УВОД  
У садашњој фази развоја технологије и технике у свим гранама индустрије, 

човек је као непосредни актер производње, стекао нову ситуацију: повољну, у 
смислу, мање зависности од средстава за производњу, али већу одговорност, са 
аспекта ефикасног одвијања технолошког процеса. Истовремено, производња крије 
и одређене опасности које, уколико се не предвиде и предузму мере безбедности на 
раду и њихова контрола, могу врло неповољно да се одразе на здравље радника, 
продуктивност рада и остале ефекте производње.  

Дакле, нови услови у производњи су допринели и промени у односу између 
радника и технолошког процеса, а усклађивање са овим променама је један од 
основних задатака ергономије.  

С обзиром на свој интердисциплинарни карактер ергономија даје велики 
број могућности за истраживање и решавање проблема у вези радника на радном 
месту. Ове могућности се заснивају на дефинисању и реализацији у пракси, свих 
ергономских сазнања у оквиру посебног система «радник – техника – радна сре-
дина», односно истраживања и анализе су усмерени на разматрање три групе 
(или скупа) питања. Прва група питања односи се на радника, тј. на његове пси-
хофизичке реакције и однос према раду приликом одвијања технолошког проце-
са. Друга група питања се везује за технику и у оквиру ње се истражују сви ути-
цаји машина и технолошке опреме на раднике који њима рукују и управљају. 
Трећа група питања се односи на радну средину и обухвата простор у коме је 
смештена технолошка опрема и у којој се одвија технолошки процес, затим мик-
роклиматске услове и физичке, хемијске и биолошке штетности, које евентуално 
настају у технолошком процесу. 

2. РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМ  
Поступак ергономског истраживања и анализа у оквиру система «човек-

техника-средина» се састоји у претходном снимању и прикупљању података 
(информација) о појединим елементима из сва три елемента система. Следеће 
фаза је обрада прикупљених података, о елементима у оквиру група. Трећа фаза 
су сложене анализе у области ергономских процена или категоризација, према 
претходно одређеном циљу. 

                                                
1 Институт за испитивање материјала ад, Београд 
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Прикупљање података 

 (информација) 
Остварује се мерењима одговарајућом инструменталном техником, прегледом и анали-
зом актуелне документације по методологији у складу са законом, струком и науком. 

 
Скуп 

 радник 
Скуп  

техника 
Скуп 

 средина 
Изостајања  
са посла због 
боловања 

Опасност од аерозагађења 
(прашине и гасови) 

Стање хемијских штетно-
сти (прашине и гасови) 

Професионална 
обољења Опасност од буке и вибрација Стање буке и вибрација 

Физичко  
оптерећење 

Обезбеђење услова за  
природну и вештачку 
осветљеност 

Стање осветљености 

Психичко 
 оптерећење 

Обезбеђење потребних  
микро-климатских услова 

Стање микроклиматских 
услова 

Искоришћење  
радног времена 

Опасност од механичког по-
вређивања 

Стање радног 
пространства 

Повреде на раду Опасност од пожара и  
експлозије  

 
Опасности код кретања  
радника при раду и 
транспорту 

 

 Опасности у посебним усло-
вима у радној средини  

 

Обрада података по скуповима  
У зависности од нивоа (број, тип и врста) прикупљеног информационог материјала 
обрада података се одвија на том нивоу, на рачунару или ручно. Извештаји се дају у 
оквиру појединих скупова или као завршни елаборат, а све у складу са потребним 
нормама и законским обавезама. 

 
Скуп радник 

Извештај о здравственом стању радника представља корелативну везу између штет-
ности присутних у радном амбијенту (при одвијању технолошког процеса) и изгубље-
них дана услед боловања. Анализом стања по врстама болести које настају као после-
дица присутних штетности, пружа се могућност за утврђивање степена угрожености 
радника на радном месту. 
Извештај о физичком оптерећењу радника је анализа физичког оптерећења радника при-
ликом обављања радних задатака, а у присуству штетности у радној околини, које су ка-
рактеристичне за одговарајући технолошки процес.  
Извештај представља комплексну анализу кроз следеће елементе: 

 оптерећење мишићним радом 
 оптерећење респираторних функција 
 оптерећење кардиоваскуларних функција 
 енергетска потрошња 
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Извештај о психичком оптерећењу радника је анализа утицаја радних активности (у окви-
ру радних задатака) на психичко стање радника, кроз следеће психолошке категорије: 

 одговорност и стручност, односно степен личне одговорности радника како са 
аспекта одвијања технолошког процеса, тако и кроз личну одговорност и 
безбедност при извршењу радних задатака. 

 самоиницијативност, односно испољавање личне иницијативе и самосталности 
код одлучивања. 

 оптерећеност, односно врста радног задатка као утицајни фактор код телесне 
активности на биоенергетске функције и могућности повременог опуштања у 
току рада. 

 емоционална напетост, односно степен самоконтроле у процесу извршења радних 
задатака и могућности опуштања у часовима одмора (после радног времена). 

 концентрација пажње, односно значај степена концетрације, са анализом мо-
гућности постојања монотоније при обављању радних задатака. 

Извештај о искоришћењу радног времена представља анализу времена боравка радника 
у радним околинама у којима се јављају штетности у искоришћењу радног времена са 
аспекта: 

- ефективног радног времена 
- помоћног радног времена 
- времена других активности 

Извештај о повредама на раду представља вишедимензионалну анализу стања по-
вређивања радника за различите временске периоде. Анализе се односе на: пол, старост 
радника и стручну спрему, повређени део тела, место, извор и узрок повреде, утицај 
повређивања на технолошки процес и др.  

 
Скуп техника 

Извештај о периодичним испитивањима оруђа и уређаја за рад је анализа стања оруђа 
и уређаја за рад са аспекта несметаног одвијања технолошког процеса и сигурности 
на раду. Резултати ових анализа веома су значајни код процене степена опасности од 
повређивања и искоришчења машина, а посебно као подлога за израду дела програма 
мера сигурности на раду. 
Извештај о стању техничких мера сигурности на раду представља анализу приме-
њених мера сигурности на раду са аспекта техничких и организационих решења. 
Извештај о примени личне заштитне опреме анализира адекватност, обимност, квали-
тет и коришћење личних заштитних средстава. 

 
Скуп средина 

Извештај о периодичним испитивањима хемијско-биолошких штетности и микрокли-
ме је анализа стања штетности у радним амбијентима у току једног или више (ку-
мулативно) временских периода. Резултати ових анализа веома су значајни код 
процене степена опасности од делујућих штетности, затим код оцене подобности 
радних услова и као подлога за израду дела програма мера заштите на раду. 
Извештај о периодичном прегледу просторија за рад и помоћних просторија (ре-
сторани, гардеробе, тоалети и др.) 

3. МЕТОДОЛОГИЈА 
Категоризације имају за циљ да укажу на недостатке у технологији и ор-

ганизацији, који угрожавају безбедност и здравље радника и да, пре свега, омо-
гуће решења која отклањају уочене недостатке. Награђивање радника, који сво-
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јим радом и жртвовањем доприносе успеху посла, мање је значајан, иако важан 
циљ категоризације.  

У свим случајевима када је циљ безбедност радника, категоризацију мо-
гу да ураде или руководне структуре предузећа или стручна установа, али ако је 
циљ категоризације награђивање, то они не могу да раде. Дакле, решење је 
могуће само, уз ангажовање групе људи (чланова колектива, стручњака других 
институција, итд.) која има задатак да прикупи чињенице и да их по некој 
признатој методи класификује, односно формира посебни предлог за одлуку. 
Треба рећи и да, избор ствараоца предлога зависи од значаја и тежине задатака. 
Најцелисходније је да у случајевима оцењивања ово почетно мишљење формира 
незаинтересована установа са тимом стручњака. Са добијеном класификацијом 
упознају се надлежне стручне службе у предузећу и њихово се мишљење ко-
ристи за корекције које се јављају код изузетно дивергентних случајева. 

Основна карактеристика сваке категоризације, а посебно ергономске, је 
сложеност и лоша структура система и његових циљева, јер су изложени циљеви 
само, привидно јасно одређени и наизглед непротивречни. У свим случајевима 
када се категоришу вредности и жртве у процесу рада, и оне награђују, проблем 
је неодређен. 

Довољно је успоставити нове претпоставке о вредностима за процени-
теље, као: физички тешко, опасно, прљаво, квалификовано, одговорно, психички 
тешко и др. у области жртвовања, која човек обавезно чини у току процеса рада, 
односно финансијски успешно, друштвено корисно, количински значајно итд., у 
области резултата рада, па да се сви изведени закључци промене. У овом случају 
нема «грешке» у раду. Промењено је једино схватање о значају и вредностима 
биолошких трошкова које радник уноси у радни процес, односно о вредностима 
резултата ових активности. Из изложеног произилази да, се утврђени циљеви 
могу мењати а, сходно томе, мењаће се и закључци тј. категорије оцене. Ова 
чињеница има за последицу да се задатак овог типа не може егзактно решити.  

Међутим, закључак који следи гласи: Овакви проблеми су ипак решавани, 
(а морају се и даље решавати). Резултати тог рада ће бити релативни и субјек-
тивни, а зависно од дефинисаности циља, уведеног реда, правила, стручности 
итд., оцена ће добијати на квалитету. Дакле, у одређеној фази, након допунских 
разматрања и одређених корекција, оцену проглашавамо објективном. Немогућ-
ност егзактног аналитичког решавања овог задатка, не значи да се конкретни 
пример оцене рада и последица рада не може (разумно) обухватити неким поступ-
ком и квалитетније приказати. Из изложеног следи да, описани концепт категори-
зације није у свим случајевима коначан, тј. још увек није «права категоризација», 
али омогућава да се проблем боље и свеобухватније сагледа, (што значи, свакако, 
много, али још не и довољно), јер је суштинско питање у циљевима ергономије. 
Ергономски метод који је у овом раду коришћен за поступак категоризације, 
припада операционим истраживањима, чија се суштина даље описује. 

Претходним радом на плану вредновања, формиране су (размишљањем, 
договарањем, мерењем или било како) одређене «истине», које су као такве при-
хваћене и коришћене. Даље, полази се од претпоставке да се историја понавља, 
тј. ако је такав поступак био «добар» у прошлости, треба покушати још једном, 
ако за то постоји потреба. Веровање да се може урадити боље и да ће то бити ко-
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рисније, а уз обавезан услов да, као «истину» усвојимо стања која хуманизирају 
рад радника, је свакако добар потез. 

У следећем кораку ради се слично, с тим што се инсистира да резоно-
вање и анализирање буде квалитетније, тј. (1) да се користе неки нови (допун-
ски) критеријуми, методе, или слично; (2) да се неки подаци прикупљају у 
већем обиму, да буду мерени, да се систематизују и (3) да се посебно издвоје и 
квалитетно прикупе они елементи, који су најбитнији за постављени циљ. 
Овакав рад даје «већу истинитост» закључивања, што не значи да је добијено 
«истинито» решење. Поузданост оваквог закључивања је још увек субјективна 
и релативна, без обзира да ли су у изграђивању оваквих истина учествовали 
појединци, или група експерата и да ли су примењиване (ове или оне) признате 
методе. Корисник резултата не може да утврди, да ли је понуђено решење по 
коме би се требао управљати, или је то само констатација и да су неопходне 
допунске анализе, које ће дати нове резултате са таквом поузданошћу да је 
резултат «тачан». 

Ако се ради о сложеним оценама, са противречним елементима (ефекат 
рада - губитак здравља - награда), категоризацију треба сматрати само подлогом 
за даље вредновање, које мора да настави послодавац. 

Сви елементи који су предмет категоризације, вреднују се оценама од 1 
до н. Оцене су базиране на мерењима или су процењене од стране стручног ти-
ма, односно појединих стручњака. Скала са н интервала треба довољно добро да 
селекционише елементе посматрања. Свака измерена, односно процењена вред-
ност, добија категоријалну оцену од 1 као најмање значајну, до н као најзна-
чјнију. 

У склопу сваке категоризације формира се и посебна завршна оцена са 
истим бројем интервала, коју одређује група стручних проценитеља и која је 
због тога субјективна. Да би се избегла неуједначеност критеријума, систем се 
подвргава факторној анализи, која даје коначну оцену и редослед у оквиру н 
анализираних група. Битно је да, се факторном анализом добијају заједничка 
правила која су иста за сва радна места у предузећу (погону или сл.). «Мате-
матичком дорадом» добијају се «тежински фактори» за поједине параметре, 
чиме се исправљају грешке субјективног процењивања, након чега је потребно 
изменити, не само коначну оцену, већ и појединачне оцене, сходно утврђеним 
тежинским факторима. Најзад, појединачне оцене треба разврстати у интервале, 
који су мерило за тип и број ергономских категорија. Вредновање интервала мо-
же бити разноврсно, а на следећој слици је то приказано као 14 категоријалних 
оцена и вредности категорија од 0-100%. На апсциси су нанете оцене категорије, 
а на ординати вредности категорија у %. Могуће је, у оквиру оцена категорије, 
приказати и информације о броју радника у оквиру сваке категорије. 

Почетни однос обележен је тачкама А и Б. Тачка А представља 100 %, а та-
чка Б усвојени однос према А, (на пример: 1: 4, што даје вредност тачки Б од 25 %). 
Очигледно је да се из тачке А у тачку Б може повући бесконачно много кривих. Као 
пример нацртане су три криве (б, ц и д) и права (а). Свака, од ових линија 
представља могући принцип вредновања – односно ергономску оцену, а изабрана 
крива представља скуп оцена, односно постојећи ергономски систем у предузећу. 
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4. ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ ЕРГОНОМСКИХ АНАЛИЗА 
На основу парцијално прикупљених и обрађених података у оквирима 

посменута три скупа, референтног система, могуће је изводити нове, сложеније 
закључке, према конкретном захтеву, односно сложене ергономске анализе. Осно-
вни задатак ових сложених ергономских анализа је да, надју одговор за проблеме, 
(у свим наведеним скуповима), који се одражавају као неприлагођеност техноло-
шког процеса биолошким могућностима радника. Како је један од начина прика-
зивања неког стања ергономских система, категоризација, онда се и уз помоћ кате-
горизације, могу приказивати веома сложене структуре и односи, на једноставан и 
прегледан начин. Међутим, због тога што вреднује раднике и технолошке елемен-
те у процесу рада, ергономска категоризација се не може реализовати као један, 
опште применљив рад већ, зависно од циља, она добија одређене алтернативе које 
истичу карактеристике циља у први план, занемарујући делимично друге елемен-
те који се као показатељи у категоризацији примењују. 

Новчана награда није ергономски оправдана, али је неки послодавци и-
пак примењују, дајући одређена средства за повећање зараде, зависно од утврђе-
не категорије. Бенефиције, у овом случају, немају превасходни циљ да заштите 
здравље радника, те је категоризација у својим елементима усмерена само ка ци-
љу повећања профита послодавца. 

Неки видови сложених ергономских анализа, са краћим описом, чију прак-
тичну примену у неким предузећима треба очекивати, представљени су у наставку. 

4.1. Категоризација радних места у специфичним условима рада се осла-
ња на процедуре које регулишу области безбедност на раду и заштита здравља, а 
односи се на обавезе послодавца према радницима који раде у тим (посебним) 
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условима. Овом категоризацијом се послодавцима указује да, кроз одговарајућа 
акта одреде радна места са посебним условима рада и таква радна места посебно 
третирају, на пр. у погледу заштите здравља, контроле здравственог стања, од-
мора, рекреације и исхране радника и др. 

Категоризација се односи на оне радне средине у којима су радници из-
ложени опасностима, од хемијско-биолошких штетности, микроклиме и повре-
ђивања. Други услов везан је за последице (обољења и повреде) које доказују 
негативно дејство разних штетности којима су у минулом раду били изложени 
радници. Трећи услов се односи на техничке мере сигурности на раду. Међутим, 
како вредновати непредузете техничке мере сигурности на раду, чију примену 
савремена пракса омогућује, још увек није добро образложено и због тога ова 
категоризација није дефинисана потпуно.  

4.2. Категоризација радних места према психо-физичком оптерећењу на 
радном месту, није законска обавеза послодавца, али је неопходна за оцену тро-
шења биолошких функција радника у радном процесу. Овом категоризацијом се 
утврђује степен психофизичког оптерећења, односно потенцијална опасаност 
створена радом у конкретном технолошком процесу. Информације добијене 
овом категоризацијом користе се посебно за примену организационих мера без-
бедности на раду. 

Психичко оптерећење радника за време рада и после рада представља ко-
рисну информацију у ергономском проучавању рада. Модерне технологије ком-
плексних структура, од извршиоца захтевају велику концентрацију пажње, емоци-
оналну напетост, самоиницијативност итд., што има за последицу неприродно 
психичко оптерећења радника, која изазивају стресове са психофизичким после-
дицама. Зато послодавац мора посветити посебну пажњу људима изложеним овим 
оптерећењима и наградити их продуженим годишњим одмором, скраћењем вре-
мена рада, организовањем посебних здравствених прегледа, премештањем радни-
ка на радно место са мањим психичким оптерећењем и сл. 

Физичко оптерећење радника за време рада је такође целисходно, због 
утрошка биолошких функција радника. Увођење савремене организације и тех-
нологије рада не обухвата све учеснике радног процеса, те је појава енормног 
физичког напрезања још увек присутна. Категоризацијом се утврђује степен 
физичког оптерећења, односно потенцијална опасност створена оваквим радом, 
кроз мишићне, респираторне, кардиоваскуларне и друге функције и енергетску 
потрошњу. Награда радника за овакав рад треба да буде модернизација техноло-
гије која искључује енормна физичка напрезања, стварање услова за дужи од-
мор, промена радног места, преквалификација, као и перманентна брига у виду 
сталних здравствених прегледа којима се контролишу последице физичког рада. 

4.3. Категоризација радних места ради утврђивања цене рада, према кон-
кретним радним задацима, а у циљу утврђивања зараде. Овим поступком се 
процењују резултати рада и утрошак биолошких функција у процесу рада, а 
такође и хумани елементи. Неопходна обележја ове процене су: 

- опасности везане за услове рада 
- здравствено стање радника 
- психофизичко оптерећење радника 
- одговорност на раду 
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- организација рада 
- утицај на производне ефекте радне организације и  
- стручност. 
У општем случају, при овој врсти категоризације, тешкоћу чини промена 

производних елемената у времену (дан, месец, година), те чисто ергономска ка-
тегоризација нема трајну вредност. Уколико се из скупа производних показате-
ља, издвоје само они који чине дугорочнији допринос ефекту радног процеса, 
ергономска категоризација постаје могућа и по овом основу. У том случају, тре-
нутни резултати рада се посебно награђују у виду нормираних бонитета (еко-
номска категоризација) и то независно од ове категоризације, коју чине хумани 
елементи везани за минули рад. Дакле, извршилац рада који је у односу на ефек-
те рада повољно оцењен, а притом у знатној мери оштећује здравље, требало би 
да са становишта ергономије буде неповољно оцењен. Обе ове оцене, иако су-
протне, у пракси доприносе повећању укупне оцене, тј. већој заради.  

Утицај битног елемента оцене-ефекат рада није споран, док се исправ-
ност гледишта да, оштећење здравља треба такође награђивати, мора ставити 
под сумњу, јер је ергономски неисправно. Награђивање по овом основу могло би 
се оправдати једино у смислу додатног награђивања за минули рад, јер се данас 
више не може утицати на радне услове који су довели до оштећења здравља. За 
садашњи рад овакав начин оцењивања, иако неисправан, може се прихватити у 
недостатку других могућности, једино као привремена мера. 

4.4. Категоризација радних места по ефектима рада који су трајног зна-
чаја има позитиван ефекат на запослене, само ако се усвоји поставка да, у рад-
ном процесу постоји трајан допринос радника раду, који се може оцењивати. 
Тада овај вид категоризације добија посебан смисао и значај. Раднике, суочене 
са већом одговорошћу, оптерећене неповољном организацијом рада и појачаним 
обимом ангажовања у технолошком процесу, који квалитетом обављеног посла 
трајно унапређују технолошки процес и тиме доприносе већем ефекту рада, 
послодавац може посебно оценити и наградити за тај трајни допринос. Овај вид 
оцењивања нема карактер мерења тренутног учинка, те га не треба упоређивати 
са том врстом награђивања. Награде за овај вид категоризације превасходно су 
финансијске природе. Ова категоризација чини део економске оптимизације 
ергономског система, под условом да не настају штетне последице на здравље 
радника. Ову врсту категоризације треба разликовати од категоризације у којој 
се радни ефекти упоређују са радним условима и последицама на здравље 
радника, код које је евидентно да неповољни радни услови и последице постоје 
и који су због тога предмет категоријалне процене. 

4.5. Остале могућности категоријалних процена, огледају се кроз могућ-
ност анализе појединачних елемената посматрања, који су саставни дао помену-
тих категоризација. На пример: 

- категоризација по болестима, 
- категоризација по повредама, 
- категоризација по квалификацијама, 
- категоризација по радном учинку, 
- категоризација по радном стажу, 
- категоризација по степену опасности од штетности у радној средини 

и др.  
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4.6. Програм мера безбедности на раду је посебан, и врло значајан, вид 
ергономских сложених анализа. Најчешће има законску обавезу и садржи сле-
деће елементе безбедности на раду: 

- локација објекта са становишта заштите животне околине, 
- грађевинске карактеристике објекта и уређење индустријског круга, 
- заштита ваздуха од загађивања, 
- заштита од буке и вибрација 
- заштита од зрачења, 
- заштита од осветљености, 
- заштита од микроклиматских услова, 
- механичка заштита на оруђима и уређајима за рад, 
- безбедност при извођачким радовима, 
- безбедност при кретању радника, 
- противпожарна заштита, 
- заштита од хемикалија, 
- заштита од отпадних вода, 
- заштита од чврстог отпада, 
- заштита од електричне струје, 
- аудио и видео везе и сигнализација, 
- обука радника из области безбедности на раду, 
- претходни и периодични лекарски преглед радника, 
- одређивање скраћеног радног времена, 
- организационе мере безбедности на раду, 
- нормативна делатност којом се уређује безбедности на раду. 
Истраживања и анализе сваког од наведених елемената су посебне про-

цедуре и овом приликом се не обрађују. 

5. ЗАКЉУЧАК 
Описани поступак категоризације у фази прикупљања и обраде података, 

обухвата: (1) све елементе о безбедности на раду, (2) о радним условима и (3) 
последице које се одражавају на здравље радника. Приликом израде сложених 
анализа даје и елементе за анализу продуктивности рада и аналитичку процену 
радних места са аспекта безбедности на раду. Овим поступком се такође дефи-
нишу и елементи корективне ергономије са циљем отклањања утврђених недо-
статака. Материјал се обрађује у таквој форми да, поред коришћења у конкрет-
ном предузећу за потребе одговарајућих служби, може користити и за испуњење 
обавеза послодавца на начин како то предвиђају законски прописи. 

Значајна предност ергономске категоризације огледа се у могућности и 
потреби обраде путем рачунарске технике, јер се може обухватити, ажурирати и 
брзо обрадити велика статистичка маса и резултати анализа чувати на електрон-
ским медијима, што омогућава динамички карактер коришћења, сталног праће-
ња и брзог упоређивања података из различитих периода. Такође, омогућава и 
сагледавања промена и остварених ефеката у домену безбедности на раду и 
заштите здравља запослених, као и предузимање правовремених интервенција. 

Пословну реализацију овог програма могуће је остварити кроз један ер-
гономски циклус, при чему се добија анализа постојећег стања према елементи-
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ма наведеним у програму и сагледавање потребних радова за корекције, односно 
побољшање постојећег стања. Реализација програма је могућа и кроз више ерго-
номских циклуса, што подразумева вишегодишњи рад, са чиме се остварује 
стално праћење и сагледавање насталих промена и постигнутих ефеката након 
предузимања одговарајућих мера санације. Такође, је могућа и реализација само 
неких тачака из програма, у некој од наведених фаза. 

Код израде програма мера безбедности на раду и заштите здравља мо-
гуће је формирање три групе мера: 

1. Текуће мере безбедности на раду које обухватају мере које се приме-
њују, али се не спроводе доследно, затим мере чија примена не захте-
ва претходну техничку разраду и мере које се односе на редовна кон-
тролна (оперативна) мерења. 

2. Техничке мере безбедности на раду, које обухватају мере које се пре-
двиђају програмом, а чија примена захтева претходно изналажење 
техничког решења. 

3. Превентивне мере безбедности на раду, које обухватају оганизационе 
мере и нормативну делатност из области безбедности на раду, у по-
гледу израда одговарајућих нормативних аката, издавања исправа, 
периодичних прегледа и испитивања, образовање и др. 
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РЕЗИМЕ 

Oд доношења Закона о безбедности и здрављу на раду у Србији постоји кампања 
процене ризика. За разлику од изворне међународне, посебно европске регулативе и праксе, 
која потенцира практичну страну – стварну употребљивост ових процена ради обезбеђења 
„сталног побољшања стања БЗР“, код нас је доминантан формализован приступ: задовољити 
законске обавезе и наставити по старом. У раду су најпре презентоване основе европског и 
нашег приступа процени ризика. Дат је и критички осврт на неселективни приступ у до-
маћим прописима који налажу исти приступ за све послодавце и инсистирање да се процена 
ризика искључиво везује за радна места. Такође, указано је на формализам и малу практичну 
употребљивост донетих аката која не уважавају постојећу економску реалност. На крају, 
разрађени су неки ставови за унапређење праксе процене ризика који треба да допринесу да 
процене ризика буду једноставније и употребљивије. Само такве процене ће послодавцима 
помоћи у уређењу општег стања безбедности и здравља на раду.  

Кључне речи: безбедност и здравље на раду, процена ризика, акт о процени ризика, 
ниво ризика, послодавац, запослени, радно место, послови, систем безбедности, мере безбед-
ности.  

 
 

PREVIOS STEPS IN RISK ASSESMENT  
IN WORK PLACE AND WORKING ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Since Law on health and safety at work has been adopted in Serbia, there is a risk 
assessment campaign. In basic international, especially European legal acts and practice, the 
practical side is pointed out – applicability of risk assessments for providing “permanent 
improvement of health and safety at work“. In Serbia, a formalized approach dominates: to fulfill 
legal commitments without practical applicability. In this material first are presented basics of 
European and Serbian approaches to risk assessment. There is a retrospective view of nonselective 
approach in domestic legal acts, which dictate the same approach to risk assessment for all 
employers and insist on relating assessment only to work places. In addition, there is a review of 
formal and practical applicability of existing acts, which do not reflect the existing economic reality. 
Finally, some premises for improving risk assessment practice, which should make risk assessment 
simpler and more usable, are elaborated. Only assessments made in this way will help employers to 
organize a system of health and safety at work.  

Key words: health and safety at work, risk assessment, risk assessment act, level of risk, 
employer, employee, working place, jobs, safety system, safety measures.  
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1. УВОД 
Већ три године баук процене ризика кружи Србијом. Послодавци се хва-

тају за главу, јер, у већини случајева, обавезу процене ризика и израду акта о 
процени ризика схватају као још један, велики административни трошак. Правна 
лица и предузетници са лиценцом за обављање стручних послова у области без-
бедности и здравља на раду (у даљем: БЗР) журе да искористе коњуктуру на тр-
жишту и уговоре што више процена. Стручњаци, или тзв. стручњаци за БЗР, чим 
положе стручни испит о практичној оспособљености лица за обављање послова 
безбедности и здравља на раду, траже простор за „тезгарење“ и уновчавање сво-
јих знања и способности. Србијом круже разноразни „правилници за израду акта 
о процени ризика“, „матрице“, „практични водичи“, рекло би се, готове процене 
у које само треба унети основне податке о послодавцу, и ето акта којим ће се 
формално испунити законска обавеза а инспекција скинути са врата. Није никак-
ва тајна да поједини државни органи или предузећа ишчекују типске процене, 
или барем смернице од Управе за БЗР, како би унификовали и без муке (а и без 
пара!) урадили процене. Крајњи резултат свега тога је: хиљаде неупотребљивих, 
потпуно формализованих и углавном неразумљивих Аката о процени ризика по 
полицама и фиокама канцеларија менаџера за БЗР који неумољиво скупљају 
прашину и чекају нека боља времена. Такве процене нису предмет овог рада, јер 
су ништавне и не могу се анализирати. 

Предмет рада су употребљиве процене и акта која су, мање или више, до-
нета у складу са важећом регулативом. Ово ће бити покушај сагледавања, коли-
ко такве процене ризика заиста користе послодавцима да потпуно структуришу 
свој систем БЗР.  

Закон о безбедности и здрављу на раду (у даљем: Закон) инсистира на 
процени ризика по конкретним радним местима. То нарочито потенцирају Пра-
вилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 
(у даљем: Правилник) и већина метода за израчунавање ризика. Познато је да ве-
ћину ових метода продукуји осигуравајућа друштва којима није на првом месту 
безбедност запослених и сигурно пословање послодаваца, већ сопствени профи-
ти. Процењивачи ризика који неселективно следе ове захтеве доследно пошту-
јући процедуру процене ризика кроз осам обавезних елемената (корака) из Пра-
вилника израђују коректне процене ризика у односу на прописе, али, са станови-
шта послодавца – недовољно употребљиве. 

Неселективан, фронтални приступ изради акта о процени ризика и инси-
стирање на проценама по радним местима, са прецизно индексованим нивоом 
ризика, је фантастична ствар - за стицање профита осигуравајућих друштава по 
неком, за сада далеком закону о обавезном осигурању од повреда и болести на 
раду. Пред струку безбедности и здравља на раду се поставља суштинско пита-
ње: како у конкретним условима развијености српске привреде и постављених 
високих стандарда у области заштите људи у процесу рада учинити претходни 
корак процене ризика по радним местима и заштитити послодавце од свих санк-
ција и штете небезбедног рада, и самим тим допринети већој заштити запо-
слених на раду?  

Лепо је имати европске, а то значи највише стандарде у заштити људи на 
радном месту. Али, како достићи те европске стандарде у Србији? Како приме-
њивати европски закон у српским условима? Имамо српску привреду, српски 
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буџет, у великој већини српске послодавце, српске запослене, српски инат и тра-
диционализам, српске синдикате, српско наслеђе самоуправне праксе... Значи, 
све је српско, само су захтеви европски. Како реализовати превентивне мере БЗР 
на радним местима из најбољих аката ако добар део послодаваца често не испла-
ћује ни зараде, ни доприносе, ни топле оброке? Из којих средстава ће посло-
давци изградити или прилагодити објекте намењене за рад, набавити савремену 
опрему за рад, савремена средства и опрему за личну заштиту, извршити све 
прегледе, мерења и испитивања итд., итд.? 

На овом степену нашег укупног друштвеног развоја, проценом ризика 
треба првенствено помоћи послодавцима да успоставе основе БЗР у складу са 
Законом. Акт о процени ризика, као пресек укупног стања заштите људи у про-
цесу рада код послодавца, треба да буде основа успостављања комлетног систем 
БЗР. На тај начин ће они првенствено заштитити себе и своје пословање, а то ће 
више допринети безбедности и здрављу запослених него најбоље савремене 
техничке, ергономске и друге мере за елиминисање ризика на неком конкретном 
радном месту, ако за реализацију тих мера нема пара. 

Залажем се за реалистички приступ, за вештину могућег. Циљ овог рада је 
да укаже на потрбу да се у постојећим околностима и у овој фази процена ризика 
у Србији постави знатно шире, у функцији брзог подизања укупног система заш-
тите људи у процесу рада како код послодавца тако и у друштву уопште. Да про-
цене ризика у правом смислу буду „подстрек побољшања безбедности и здравља 
на раду радника“ у мери у којој је то сада могуће. Приоритет у томе је потен-
цирање и објашњавање нове, кључне позиције послодавца у остваривању БЗР. 

1.1. Друштвена (идеолошка) основа савременог система БЗР  
 и процене ризика  

Од оснивања Међународне организације рада (у даљем: МОР), у посеб-
ном поглављу Версајског мировног уговора из 1919. године, у међународној за-
једници јачају настојања да се природни процеси сукобљавања рада и капитала у 
процесу друштвене производње живота ставе под контролу. Посебним поглав-
љем овог уговора који носи наслов РАД формирана је репрезентативна, трипар-
титна организација представника рада, представника капитала и држава, са иде-
јом да то буде место на којем ће процеси оштрих политичких и синдикалних бо-
рби и ревилуција 18., 19. и почетка 20. века прерасти у процесе сарадње, прего-
варања и договорног решавања проблема. Од тада до данашњих дана, МОР је 
институција на којој се постављају темељни и најшири оквири усаглашавања од-
носа рада и капитала као нужно супротстављених полова јединственог процеса 
производње. Ма како супротстављени, они један без другог не постоје. 

Поред надница и профита, безбедни услови рада су следећи приоритетни 
заједнички интерес рада, капитала и држава. Радници су животно заинтересова-
ни за безбедне и здраве услове рада. Послодавцима безбедно пословање значи 
стабилне профите, а државама социјални мир. Зато, од самих својих почетака, 
МОР представља јединствен и најшири светски форум на којем се, након суче-
љавања мишљења представника рада, капитала и држава, доносе основни стан-
дарди и захтеви у правима, обавезама и одгворностима по основу рада. У мери 
развоја производних снага и производних односа расли су и стандарди заштите 
људи у процесу рада, као природне функције управљања производним и опште 
друштвеним процесима.  
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Ови стандарди заштите људи се постављају Конвенцијама МОР-а. За 
савремени развој система БЗР нарочито је значајна Конвенција 155 о заштити 
на раду, здравственој заштити и радној околини из 1981. године. Конвенцијом 
су постављене основе савремених система заштите на раду и она је постала по-
лазни документ за развој националних система БЗР и савремених европских 
схватања БЗР на крају 20. и почетку 21. века. Суштину нових схватања представ-
ља опредељење да се послодавци, којима је дата неограничена предузетничка 
иницијатива, ставе у центар система БЗР. Они могу да се баве било чиме што ће 
им доносити профит, али то морају да раде на начин да не угрожавају живот 
и здравље запослених и радну околину, односно животну средину. Значи, 
савремене државе постављају такве безбедносне захтеве пред послодавце да је 
овима исплативије да организују рад на безбедан начин, него да дођу под удар 
законских санкција. Основни терет БЗР се са државног пребацује на ниво посло-
давца. Послодавци се стављају у центар укупног система БЗР и тиме се значајно 
проширује нјихова социјална функција. 

У том циљу се у Конвенцији 155 јасно разликују обавезе држава, тзв. 
„акције на националном план“ којом треба успоставити основна правила игре и 
опште мере превенције, од „мера на нивоу предузећа“ којима се од послодаваца 
захтева да обезбеде безбедне и здраве услове рада.  

У члану 16. Конвенције се од послодаваца захтева, „колико је то извод-
љиво“ да 

- „радна места, машине, опрема и процеси под њиховом контролом 
буду безбедни и без опасности за здравље.“ 

- „хемијске, физичке и биолошке супстанције и агенси који су под њи-
ховом контролом буду без опасности за здравље кад се предузму 
одређене мере заштите.“ 

- „обезбеди одговарајућу заштитну одећу и опрему да би се предупре-
диле, колико је то разумно и изводљиво, опасности од несрећа или 
штетне последице по здравље.“ (подвукао МЈ) 

Као што се види, у кључном члану конвенције којим су дефинисане оба-
везе послодавца, не спомиње се обавеза доношења акта о процени ризика, али се 
јасно инсистира на одговорности послодавца, и на прилагођавању стандарда 
конкретним условима, „колико је то изводљиво“, односно, у складу са могућнос-
тима. Јер, да би запослени могли да безбедно раде, мора им се прво омогућити 
да уопште имају прилику да раде.  

Преузимајући ове полазне захтеве, земље чланице ЕЕЗ 1989. године у 
Директиви 391 о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здрав-
ља на раду, као најразвијенији део Европе, конкретизују и подижу стандарде у 
овој области и уводе процену ризика као основу за даље управјање ризицима 
по безбедност и здравље на раду. Тако се:  

- у чл. 6. у оквиру „општих обавеза послодаваца“, од њих захтева да 
поштују принципе превенције, на првом месту да, кад год је то мо-
гуће, избегавају ризике. Ако то није могуће морају „проценити ризи-
ке који се не могу избећи“. То није једнократна ствар неког акта, то је 
стални процес који од послодавца захтева да кад год и где год има 
ризике које не може да избегне мора да изврши њихову процену како 
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би могао да дефинише мере за свођење ризика на најмању могућу 
меру. 

- У тачки 3, овог члана се каже: „Не утичући на друге одредбе ове 
Директиве, послодавци ће, водећи рачуна о природи активности 
предузећа и/или установе: 

а) проценити ризике по безбедност и здравље радника, интер-алија у из-
бору радне опреме, хемијских супстанци или препарата који се користе, 
и опреми радних места. 
Након ове процене и у колико је неопходно, превентивне мере и радне и 

производне методе које се примењују од стране послодавца морају да: 
- обезбеде побољшање нивоа заштите који се омогућава радницима у 

вези безбедности и здравља, 
- се уграде у све активности предузећа и/или установе и то на свим 

хијерархијским нивоима;“ 
У члану 9. Директиве, „разне обавезе послодавца“ се каже:  
„1. Послодавац ће: 
а) Бити у поседу оцене ризика по безбедност и здравље на раду, укљу-

чујући и оне групе радника које су изложене нарочитом ризику; 
(б) Одлучити о заштитним мерама које треба предузети и, у колико је по-

требно, заштитној опреми која треба да се употреби; 
2. Земље чланице ће дефинисати, у светлу природе активности и величине 

предузећа, обавезе које различите категорије предузећа морају да преузму у вези са 
састављањем докумената који су наведени у тачки 1 (а) и (б)...“ (подвукао МЈ) 

Уочавамо да акценат основне европске директиве у области БЗР није на 
самој процени и изради акта, већ на: избегавању нових административних трош-
кова (усклађивању са могућностима), на селективном приступу процени ризика 
зависно од врсте, величине, карактера и делатности предузећа, на практичној 
применљивости процена, да се одмах виде побољшања, и на уградњи ставова из 
процена у све друге активности предузећа. То је управо оно чиме треба да се ру-
ководимо приликом процена ризика.  

1.2. Досадашња искуства у операционализацији  
 европских прописа и изради акта о процени ризика 

У најбољој намери да будемо Европа, и још мало бољи од Европе, ови и 
неки други захтеви МОР-а и ЕУ су код нас преузети и нормативно уређени на 
начин да су добрим делом изгубили животност и применљивост.  

Закон једноставно налаже послодавцу да „донесе акт о процени ризика у 
писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за 
њихово отклањање.“ Пошто, према ранијим прописима, нису имали обавезу да 
буду у поседу оцене ризика сви послодавци морају да донесу акта о процени 
ризика и то је у реду за послодавце који постоје од раније. Шта је са новим по-
слодавцима? Да ли они треба да буду у поседу акта од свог оснивања, или треба 
да чекају инспекторе да им наложи да донесу акт? 

Начин и поступак процене ризика надлежни министар је дефинисао посеб-
ним Правилником. Њиме је детаљно, у осам корака, разрађен поступак процене 
ризика. И Правилник инсистира на препознавању и утврђивању опасности и 
штетности на радном месту и у радној околини. У такозваном општем делу про-
цене: општи подаци о послодавцу, опис технолошког и радног процеса и снимање 



Процена ризика - Копаоник 2009. 350

организације рада (први, други и трећи корак) се говори о опису, снимању, ана-
лизи, а не о процени. Наредни кораци: препознаванје и утврђиванје опасности и 
штетности, процењивање ризика у односу на опасности и штетности и утвр-
ђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика односе се 
на конкретна радна места. Шта је са општим, укупним станјем БЗР? Где се то 
анализира? Правила то не спречавају, али и не упућују на то. У пракси, због неин-
вентивности процењивача, мало је аката који садрже ове важне елементе који по-
мажу послодавцу да сагледа целину, да своје укупно послованје усклади са за-
конским обавезама у области БЗР. 

Уз то, правна регулатива је, без неке нужде, створила поприличну збрку 
појмова, посебно ако се упоредно читају сви закони из области рада: „послови“, 
„радна места“, „места рада“, „послови са посебним условима рада“, „радна места 
са повећаним ризиком“... Све то збуњује послодавце. Како се снаћи у појмовној 
рашомонијади и разним софистицираним методама за одређивање нивоа ризика? 
Зато процена ризика треба да обухвати и приказ, објашњење поступка процене и 
изабраног метода. 

Обавеза процене ризика је постављена потпуно неселективно. Без обзира 
на величину, врсту делатности, организацију и др., сви послодавци морају да до-
несу Акт о процени ризика и сви морају да раде по истој методологији. Потпуно 
се игноришу ставови ЕУ о томе да ће земље чланице дефинисати, у светлу при-
роде активности и величине предузећа, обавезе које различите категорије пре-
дузећа морају да преузму у вези са састављањем Акта о процени ризика. У томе 
битно одступамо и од решења у окружењу: у Хрватској само 12.700 предузећа 
има обавезу опште процене ризика, док у Словенији инсистирају на диферен-
цираном приступу.  

Дуго је било дилема да ли послодавци који у смислу члана 37. Закона 
могу сами да обављају послове БЗР и не морају да имају положен стручни ис-
пит, могу сами да врше процену ризика и израђују своја Акта о процени ризика, 
с обзиром да према Правилнику, процену ризика могу да воде само стручна лица 
са положеним стручним испитом. Одлучено је да могу. То јесте могуће решење 
које имају и неке земље у окружењу, са не баш добрим искуствима. Например, у 
Хрватској, „твртке испод 20 запослених (и) саме могу израдити процјену опас-
ности на раду. Да ли је та могућност оправдала постојање? Рекло би се да ни-
је.“.1 Питање је, да ли је то оправдано у нашим условима, када су и ови посло-
давци обавезни да примењују Правилник и „признате светске методе“, а немају 
положен стручни испит. Уз све поштовање, појма немају о процени ризика. Ко 
ће за њих, стварно, да ради процене? 

Још увек је тешко извлачити неке генералне закључке о квалитету и упо-
требљивости до сада извршених процена ризика. Досадашња сазнања говоре да 
и оне које су урађене у складу са прописима недовољно користе послодавцима. 

1.3. Нужни претходни кораци процена ризика 
Ове критичке опаске на нормативно уређење и праксу процене ризика 

треба да подстакну на размишљање и можда отворе неке нове приступе изради 
акта о процени ризика. И у оквиру постојеће регулативе се може значајно по-
                                                

1 K Telebec, 11 godina procene opasnosti na radu u Hrvatskoj, IV savetovanje „Zaštita na radu u 
regiji Alpe-Jadran“, Opatija 16. i 17. oktobar 2008.) 
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дићи квалитет и животност процена, али се већ може размишљати и о њиховим 
изменама и допунама. 

Да би акта о процени ризика била оперативна и да би представљала ства-
рну основу за даље управљање ризицима, морају да садрже и неке претходне 
анализе и процене које послодавцима дају основе за организовање свог посло-
вања у складу са прописима из области БЗР. Могло би се рећи да је то за већину 
послодаваца у Србији чак значајније од процена ризика по конкретним радним 
местима, јер услов за предузимање мера на радном месту је претходно успос-
тављање основа система БЗР.  

У сваком случају, процена ризика се мора приближити корисницима и 
„У том смјеру нам помаже и овогодишња акција ЕУ Агенције за БЗР из Билбаоа, 
која у двогодишнјем раздобљу 2008/09 даје посебан нагласак на процењивање 
ризика. Мото кампанје ЕУ БЗР 2008/09 је приближити процену ризика корисни-
цима, начинити је лако употребљивом, делотворном и једноставном, укратко 
процена ризика се мора демистификовати што одлучно подржавамо и ми из 
струке БЗР“1  

Полазећи од тога, поред предвиђеног обухвата процене из члана 3. Пра-
вилника, сваки акт о процени ризика би морао да садржи и: 

1. Детаљан приказ поступка процене ризика, у којем ће се корисницима 
акта на јасан и недвосмислен начи објаснити како је акт израђен и 
како су се процењивачи определили у збрци појмова: процеси, радна 
места, послови, места рада,... У овом делу треба приказати и основе 
изабраног метода за оцену ризика. 

2. У првом делу Акта, поред описа технолошког и радног процеса, описа 
средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту и снимања ор-
ганизације рада, треба проценити све безбедносне ризике затеченог 
стања. Није ствар у томе да се стање опише већ да се промени. Треба 
указати на све ризике који нису везани ни за једно конкретно радно 
место, а могу угрозити живот и здравље запослених и других лица која 
улазе у радни простор послодавца, или угрозити само пословање по-
слодаваца. Приступ радном простору, означавање, ограђивање, кому-
никације, објекти, инсталације - све се то процењује са аспекта одгова-
рајућих правилника и норматива, а не просто описује. Послодавци већ 
знају какво је постојеће стање, али обично нису свесни негативних по-
следица неусаглашености са прописима. 

3. У посебном делу акта треба детаљно анализирати укупно стање БЗР 
код послодавца. Треба упоредити постојећи систем БЗР са законским 
обавезама. Укупно 82 пута у Закону се каже да је послодавац „дужан“ 
да нешто уради. Од тога 47 пута су запрећене прекршајне казне од ше-
сто хиљада до милион динара. Да не говоримо о могућим другим санк-
цијама.  

4. Овде треба анализирати, процењивати и послодавцима дати практич-
на упутства како да одговоре свим општим захтавима које поставља 
Закон, уреде своје пословање са аспекта БЗР и предупреде санкције. 

                                                
1 M. Vošner, Iskustva stručnjaka (za sigurnost i zdravlje na radu) pri izradi procjene opasnosti u 
Sloveniji, IV savetovanje „Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran“, Opatija 16. i 17. oktobar 2008. 
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Како да организују послове БЗР, како да уреде права, обавезе и одго-
ворности у области БЗР и конктретизују обавезе руководилаца свих 
нивоа у области БЗР, координацију мера БЗР, дефинисање система 
прве помоћи, израду плана тежишних активности и буџета за БЗР, 
уређење и осигурање целокупног радног простора, укључење запо-
слених, њихових представнка и синдиката у систем БЗР и др. Зато, 
пре процене ризика на конкретним радним местима, ма како схвата-
ли радна места (као простор или као посао), пожељно је урадити оп-
шту процену стања система БЗР.  

5. Процена ризика код послодаваца није морала експлицитно да се веже 
за радна места. Но и поред тога што се потенцира процена по радним 
местим, нигде се не говори како да се утврде радна места. Радна ме-
ста, онако како су дефинисана, постоје само у Закону. Код послода-
ваца постоје производни и радни процеси, организациони делови, и 
врсте послова онакви кави су систематизовани у Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова из члана 24. Закона о раду. Про-
цењивачима остаје да бирају: хоће ли процену да врше по процесима, 
организационим деловима или по пословима. Или ће да учине један 
претходни корак, један додатни напор да најпре утврде која су то ра-
дна места, у схватању радног места према Закону. Претходно дефи-
нисање радних места код послодавца, „као простора намењеног за 
обављање послова (...) у којем запослени борави или има приступ у 
току рада“ је нужан корак. Бирање лакшег приступа и поистовећива-
ње радног места са пословима одудара од основних поставки прав-
не регулативе. Што је још важније, опасности и штетности обавља-
ња појединих послова као таквих, па и коришћење појединих сред-
става за рад су универзалне ствари. Куварица једнако треба да држи 
нож у Лондону или у Врању. Али, кухиње нису исте у Ин Хотелу и 
радничкој мензи. Исте су и опасности и штетности од виљушкара у 
Лондону и Врању. Виљушкар се данас не сме ни продати ако на 
њему, у складу са посебним корисничким директивама, већ нису про-
цењени сви ризици и описани у техничком упутству које се обавезно 
доставља корисницима. Али, није исто уређен простор, радно место. 
Нису исти пролази, нагиби, подлога, поступци, односи, услови, оспо-
собљеност. Зато је суштински део процене, можда и најтежи, де-
финисање свих радних места, према њиховом одређенју из Закона, за 
која ће бити проведен целокупан поступак процене ризика. То је кра-
јњи резултат сагледавања општег стања код послодаваца (први, дру-
ги и трећи корак) и основа за наставак процене, односно утврђивање 
опасности и штетности и процену ризика по радним местима. 

1.4. Закључак 
Законска и правилска регулатива као и досадашња пракса упућују на 

закључак да је процена ризика и израда акта о процени ризика сама себи сврха. 
Сва активност Управе за БЗР, инспекције, послодаваца и струке БЗР се своде на 
само доношење акта, његову структурно-методолошу усаглашеност са Правил-
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ником и евентуалну испуњеност неколико конкретних захтева које потенцира сам 
Закон. Основни недостаци у проценама ризика, према оцени директора Инспек-
тората за рад Србије, господина Радована Ристановића су у: непоштовање струк-
туре акта, неодређивање стручних лица у складу са правилником, (не)консултова-
ње медицине рада, (не)потписивање изјаве од стране послодавца, непотпуни за-
кључци и др. (види: интервију листу Заштита плус, број 30, година V из 2008. 
год.). Све су то јасне и оправдане примедбе. Али, за сада, никога не занима ко-
лико су процене јасне, разумљиве и примењљиве? Како применити најбоље 
мере у доброј намери ако за њих нема пара. Или, колико акт даје основа за 
дефинисање система БЗР код послодавца? Колико послодавцу помажемо да 
не дође под удар оштрих санкција. Не сме се заборавити: данас свако мало и 
среднје предузеће у Србији можете да затворите само прекршајним казнама.  

У свему је најбитније да се обезбеди материјализација кључних захтева 
из Директиве ЕУ 391: обезбеђење побољшања нивоа заштите и уградња у све 
активности предузећа и/или установе и то на свим хијерархијским ниво-
има. Акта о процени ризика, оваква каква су, чак и када су урађена према Пра-
вилнику, у најбољем случају дају основе за предузимање превентивних мера на 
конкретном радном месту и то зависно од економске снаге предузећа.  

Исто тако, нема квалитетних процена без развијене струке БЗР. У систе-
му тржишне привреде, само конкуренција правних и физичких лица који се про-
фесионално баве овим пословима и које запошљавају инжењере ЗНР и стручна 
лица БЗР може да подигне квалитет. Нажалост, код нас је формирање струке у 
зачетку. На правна лица и предузетнике у овој области се помало гледа као на 
нужно зло, а не као на битне елементе укупног система БЗР. Управа за БЗР, фа-
култети ЗНР, Удружење заштитара, Савет за БЗР, правна лица и предузетници у 
овој области и сви други субјекти БЗР приоритетно би требало да раде на из-
градњи струке безбедности и здравља на раду. 
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ПРИ ТРАНСПОРТУ ПРЕДМЕТА НА ТРАКАСТОЈ ТЕСТЕРИ 
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Звонимир Букта1, Душан Гавански1 

dgale@nscable.net 

РЕЗИМЕ 

Правилно позиционирање предмета обраде, како при самом резању тако и при 
транспорту у радном простору машине, је примарна мера безбедности при раду са трака-
стом тестером. Под транспортом се подразумева помоћно кретање предмета обраде, које 
омогућује континуалност радног процеса. Правилно позиционирање предмета обраде за-
виси од конструктивних карактеристика радног стола и од габаритних димензија полу-
производа (трупац, дрвена грађа, дрвене плоче, итд.). 

Изведене конструкције тракастих тестера за обраду дрвета и сличних материја-
ла, инсталисаних у производним погонима нису у потпуности усаглашене са захтевима 
Европског Стандарда EN 1807:1999. 

Рад обрађује проблематику реинжењеринга постојећих тракастих тестера, воде-
ћи рачуна о захтевима безбедности при транспорту предмета обраде у радном простору 
машине током процеса обраде. 

Кључне речи: безбедност, тракаста тестера, транспорт предмета обраде. 
 
 

CONTRIBUTION TO SAFETY IMPROVEMENT DURING 
WORKPIECE TRANSPORT ON THE BAND SAW FOR 

WOODWORKING 

ABSTRACT 

Correct positioning of the workpiece, both during cutting and during its transport 
within the work area, is a primary safety measure that eliminates potential dangers to worker’s 
safety when working with a band saw in woodworking industry. The transport is the auxiliary 
movement of the workpiece within the machine work area that ensures the continuity of the 
process. The correct positioning of the workpiece is influenced by constructional characteris-
tics of the worktable and overall dimensions of the workpiece (logs, beams, MDF boards, etc).  

The existing constructions of the band saws, installed in production plants, are not 
fully conformed to the European Standard EN 1807:1999.  

The paper presents the issues regarding the re-engineering of the existing band saws, 
taking care of safety requirements during the transport of the workpiece within the machine 
work area.  

Key words: safety, band saw, transport of the workpiece.  

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, Србија.  
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1. УВОД 
Тракасте тестере спадају у најраспрострањенију групу машина за обраду 

дрвета и сличних материјала. Употребљавају се за праволинијско (уздужно и 
попречно), као и за криволинијско резање (резање закривљених површина). Об-
рада резањем се изводи помоћу тестере – танка назубљена челична бесконачна 
трака. Најчешћа подела тракастих тестера је према намени и величини – пречни-
ку точкова и то на: 

 лаке – столарске, 
 средње тешке – растружне (примена за разрезивање) и 
 тешке – „трупчаре“ (примена за резање трупаца). [3] 
Проблеми са становишта безбедности јављају се при: 
 помоћном кретању предмета обраде - транспорт предмета обраде 

(дрво или слични материјали) одвија се на радном столу ручним 
придржавањем и потискивањем, 

 уздужном резању предмета обраде цилиндричних облика – мора се 
спречити закретање трупаца и појава лома алата (тракасте тестере) 
при транспорту за време процеса обраде и 

 обради предмета обраде неправилних облика (нису констaнтне ви-
сине – дебљине). 

Врло често уграђени заштитници и/или заштитни уређаји не могу у пот-
пуности да обезбеде функцију безбедности те њихову улогу мора преузети по-
себно конструисан и уграђен транспортни део опреме 

Радни сто (радна плоча) служи за ослањање и вођење предмета обраде у 
току процеса обраде. Површина радног стола мора осигурати непрестано и лако 
кретање предмета обраде. Радни сто може бити непокретан или покретан (у јед-
ној или више равни). Машина мора да има дoдaтни сто (козлић), који се састoји 
од: плоче, конзоле и вођице. 

Радни сто може се конструисати у облику: 
 колица, 
 вагонета или 
 саоница. 
Димензије радног стола врло често неомогућавају безбедно манипулисање 

полупроизводом (дрвена грађа или дрвена плоча), чије су димензије најчешће да-
леко веће од димензија стола тако да један или више радника за време процеса об-
раде придржава плочу или трупац. Овакав начин руковања полупроизводима зна-
чајно смањује безбедност при раду, тако да долази до лома алата при непла-
нираном закретању трупца, лома предмета обраде, повратног кретања – удара, па-
да предмета на доње екстремитете радника (услед испадања из руку радника) итд. 

2. ПРИМЕНА ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА 
Законска регулатива обухваћена Законом о безбедности и здрављу на ра-

ду („Службени гласник РС“, бр. 101/05), Правилником о посебним мерама заш-
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тите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала 
(„Службени гласник СРС“, бр. 51/88) и Правилником о поступку прегледа и ис-
питивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гла-
сник РС“, бр. 94/06 и 108/06 – исправка) интегришу захтеве безбедности за 
машине за обраду дрвета и сличних материјала. 

Машине за обраду и прераду дрвета и сличних материјала, на основу 
члана 3. става 2. тачке 7. Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме 
за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласни РС“, бр. 94/06 и 
108 /06 – исправка), подлежу превентивним и периодичним прегледима и испи-
тивањима на сваке три године, што често од корисника захтева реконструкцију/ 
реинжењеринг у виду уградње додатних безбедносних уређаја и/или заш-
титника. 

Најзначајнији хармонизовани стандарди за безбедност машина су EN 292 -1 
(JUS EN 292-1:1997), који регулише основне појмове и опште принципе за конс-
труисање, део 1: Основна термонологија и методологија и EN 292 – 2 (JUS EN 
292-2:1997), који регулише основне појмове и опште принципе за конструисање, 
део 2: Технички принципи и спецификације. 

Примена стандарда није обавезујућа, али је препорука да конструктори 
при конструисању машине за безбедну експлоатацију имплементирају европске 
стандарде типа А (JUS EN 292-1 и 292-2), типа B и типа C. Када је у питању 
доградња додатних безбедносних уређаја и/или заштитника на тракастој тестери 
препоручује се имплементирање стандарда типа „C“ BS EN 1807:1999: Safety of 
woodworking machines – Band sawing machines. 

Применa претходно наведених стандарда омогућује произвoђачу да на 
производ успостави „CE” ознаку. 

3. КОНСТРУКЦИЈЕ ТРАНСПОРТНИХ УРЕЂАЈА 
Врло је важно пре приступању реконструкцији тракастих тестера анали-

зирати све расположиве конструктивне варијанте безбедних транспортних уре-
ђаја и то са више аспеката: 

 применити стандардне конструкције (BS EN 1807:1999), 
 аутоматизовати ручне функције потискивања предмета обраде, 
 усвојити конструктивно најjедноставније решење, 
 обезбедити тако конструктивно обликовање транспортног уређаја, чи-

ме би се употреба личних заштитних средстава свела на минимум, 
 конструкцију прилагодити ергономским захтевима, 
 реконструкцију извести са минималним улагањем новчаних сред-

става и 
 реконструкцију извести за што краће време (машина са минималним 

временским интервалом у отказу, због интервенције на монтажи тран-
спортног уређаја). 

Концепцијска решења транспортних уређаја дата у стандарду BS 1807 
1999: Safety of woodworking machines – Band sawing machines приказана су у 
табели 1. 
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Табела 1.: Концепцијска решења транспортних уређаја 

дата у стандарду BS 1807:1999 

  

1.а) Растружна тестера 
1. вођица за предмет обраде     
2. сто за предмет обраде                    
3. унутрашњи стони ваљак                  
4. спољашњи стони ваљак 
5. вођица 
6. ручни точак за подешавање 

потисних ваљака 
7. штитник за главни погон 
8. подесиви штитник за тестеру 
9. контролни тастери (старт – стоп) 

1.б) Трупчара са покретним столом 
1. покретни сто 
2. обухватница 
3. вођица за предмет обраде 
4. тестера 
5. штитници за погонски точак 
6. подесиви штитник за тестеру 
7. испод покретног стола висина не сме 

бити виша од 100 mm 

  

1.в) Трупчара са покретним 
транспортним колицима 

1. транспортна колица за трупац 
2. штитник за погонски точак 
3. вођице листа тестере 
4. лист тестере  
5. подесиви штитник за тестеру 
6. одушак за екстракцију прашине 
7. трап 

 

1.г) Трупчара са покретном главом 
1. склоп покретне главе 
2. лист тестере 
3. штитник за погонски точак 
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1 д) Столарска тракаста тестера 
монтажно демонтажни уређај 
са сопственим погонским 
мотором за погон ваљака при 
транспорту радног предмета у 
радном простору машине 

1.ђ) Растружна тестера са додатним 
столом са ваљцима 

 
Реконструисано решење транспорта предмета обраде, код столарске 

тракасте тестере, уградњом покретног стола приказано је на слици 1. 

 
Слика 1.: Реконструисано решење транспорта предмета обраде  

уградњом покретног стола на столарској тракастој тестери 

4. ЗАКЉУЧАК 
Конструкција и димензије радног стола тракасте тестере врло често су 

знатно мањих димензија од димензија полупроизвода (сировине). Правилник о 
посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и 
сличних материјала („Службени гласник СРС“, бр. 51/88) захтева да се при раду 
на тракастој тестери полупроизвод – предмет обраде буде у потпуности ослоњен 
на радни сто.  

У раду је приказан већи број различитих варијанти идејних решења за 
елиминисање проблема повезаних са транспортом предмета обрада користећи 
BS 1807:1999: Safety of woodworking machines – Band sawing machines. Оваквим 
реконструктивним захватима евидентно се смањује опасност од повређивања, 
јер се ограничава приступ радника у зону опасности. 
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АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ РИЗИКА  
НА МЕХАНИЧКИМ ПРЕСАМА 

 
Сава Ковачевић1 

РЕЗИМЕ 

Технолошки процес обраде метала пластичном деформацијом захтева коришће-
ње пресa. У великом броју предузећа у Србији, често су заступљене пресе различитих 
конструкција и старости. Оне се користе у производној линији, најчешће на почетку про-
изводње за израду полазних делова једноставније геометрије. Пресе у већини предузећа 
немају примењене заштитнe мере, па је радник изложен комплексним опасностима по 
безбедност и здравље. Број делова који се израђују односно време рада - коришћења пре-
са, пресудно утиче на елементе за израчунавање ризика. 

Kључне речи: обрада метала деформацијом, преса, елементи ризика, превентив-
не мере заштите. 

 
 

AN ANALYSIS OF ELEMENTS FOR RISK ASSESSMENT  
FOR MECHANICAL PRESSES 

ABSTRACT 

The technology process of plastic deformation involves utilisation of presses. Majo-
rity of companies in Serbia, regardless of the company size, have presses of various construc-
tion and age. They are commonly used at the beginning of production lines, for initial product 
fabrication, or for production of simple geometry products. The presses in the majority of 
companies have not appropriate safety measures and workers are exposed to complex hazards 
regarding health and safety at work. The number of produced parts i.e. the time in production 
of the presses has a major influence on the elements for risk assessment.  

Key words: metal processing by deformation, press, risk elements, preventive safety 
measures.  

1. УВОД 
Обзиром да у Војводини постоји велик број предузећа са већим бројем 

запослених, који располажу неком од преса, потребно је указати на велике опас-
ности по повређивање радника при коришћењу преса. 

Будући да радник у току радног циклуса пресе, руком уноси или износи 
радни комад, радна зона око алата је извор највеће опасности. Због тога, при 
анализи и вредновању елемената којима се израчунава ризик, треба користити 
знање и искуство. 
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Школска 1 
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2. ОПИС ПРОЦЕСА РАДА ПРЕСЕ 
Пресе (слика 1) су машине алатке намењене за обраду метала пластич-

ном деформациојом (ковање, савијање и дубоко извлачење) или за просецање. 
Подела преса [2] се односи на начин добијања кретања горње половине алата, па 
тако постоје механичке и хидрауличке пресе. У даљем тексту биће обрађене ме-
ханичке пресе. Механичке пресе се деле на фрикционе, кривајне и ексцентар 
пресе. У наставку рада ће се анализирати процес рада ексцентар пресе. 

 
Слика 1.: Пример механичке пресе [4] без заштите у области алата (1 - штитник 
замајца,; 2 - спојница-кочница, 3 – замајац, 4 - каишник мотора, 5 – каиш, 6 – 
клизач,: 7 - прирубница клизача - држач алата, 8 - подножна плоча - стезна плоча, 9 
– постоље, 10 - педала) 

Ексцентар пресе се употребљавају за дубоко извлачење, пробијање, про-
сецање и савијање лимова, шипки, цеви и шина, које се користе за израду ма-
шинских делова 

Радни циклус пресе се састоји од: ручног постављања предмета обраде у 
непокретни доњи део алата пресе, ручног или ножног укључивања хода притис-
кивача са горњим делом алата, при појединачном раду – један радни циклус, или 
укључивањем више узастопних ходова притискивача са горњом половином ала-
та, при чему се врши обликовање материјала између делова алата. Циклус се да-
ље одвија са повратним ходом притискивача са горњим делом алата, а затим 
радник одлаже предметe обраде у одговарјућe металнe сандукe. 

Радник укључује пресу деловањем на дворучну команду (два дугмета за 
укључивање/искључивање) машине, које се налазе на дохват руке и на таквом 
месту где се не могу случајно активирати. 
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БПВФР 

Укључивање пресе у погон остварује се са две руке или са ножном пе-
далом (сликa 1, позиција 10). Преса се користи претежно за појединачни, а по 
потреби и за трајни (рафални) рад. 

На ексцентар преси ради оспособљен и искусан радник, који користи за-
штитно радно одело које је притегнуто уз тело, заштитне кожне рукавице са оја-
чањем на длану (због оштрих ивица предмета који се обрађују), заштитне ципеле 
и заштитну капу од кепера. 

Предмети обраде (лимови, округле и квадратне шипке, цеви и шине) раз-
личите тежине (у зависности oд величине пресе), допремају се виљушкаром, на 
палети или у металном сандуку, до пресе. 

Радник при савијању полупроизвода користи отворен алат и дворучну 
команду, а при просецању лимова, затворен алат и ножну команду. 

У наставку рада коришћено је искуство за конкретан пример радног ме-
ста «руковаоц пресе» према документу [5]. При просецању или савијању дугач-
ких полупроизвода, чија је ширина већа од ширине пресе, руковаоц користи 
отворен алат и истовремено активира пресу једноручном командом, док другом 
руком придржава предмет обраде, који је ослоњен на сталак са или без ваљака. 
Овакав начин руковања пресе није безбедан. 

Руковање пресе врши се углавном из стојећег, а ређе из седећег положа-
ја. Радник у току радне смене, уз сагињање ручно подиже око 250 предмета об-
раде на радни сто и око 250 обрађених предмета ручно уз сагињање спушта и 
одлаже на палету или у метални сандук, који се потом виљушкаром преносе 
најчешће до следећег радног места, на даљу обраду. 

Приликом подешавања или замене алата, руковаоц пресе мора да приме-
њује потребне мере за обезбеђивање од нежељеног или случајног укључивања 
као што су: искључење електричне енергије на главном разводном орману и од-
говарајућих граничника између стола и притискивача. 

Ниво осветљења на радном месту руковаоца пресе треба да је задовоља-
вајуће. Због тога машина треба да има одговарајући положај у радној просторији 
како у односу на изворе дневне светлости (прозоре) тако и у односу на електрич-
но осветљење. 

Механичка преса треба да поседује важећи стручни налаз о извршеном 
периодичном прегледу и испитивању. Радник који ради на преси, треба да је 
оспособљен за безбедан и здрав рад. 

3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 
За израчунавање ризика Р користи се образац (1) по методи PILC, која је 

усвојена од стране Високе техничке школе из Новог Сада: 
 (1) 

За сваку препознату и утврђену опасност и штетност дефинишу се вред-
ности за фреквенцију (Ф), вероватноћу (В), последицу (П) и броја особа изложе-
них опасности (Б). Када се те наведене вредности помноже (образац 1), добија се 
вредност ризика (Р) која може бити до 5 – занемарљив ризик; преко 5 до 50 – 
низак али значајан; преко 50 до 500 – висок ризик.  

3.1. Препознавање и утврђивање опасности и штетности 
На основу анализе процеса рада пресе у претходној тачци и у складу са 

члановима 8. и 9. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном 



Процена ризика - Копаоник 2009. 363

месту и у радној околини [6], за радно место руковаоцa пресе, препознате су и 
утврђене опасности и штетности од: 

 ротирајућих елемената (слика 1, поз. 2,3,4 и 5) или покретних делова 
(слика 1, поз. 6,7 и 8), 

 слободно кретање делова и материјала када се радни комад у виду цеви 
савија или када радни комад односно алат падне са радног стола, 

 опасне површине – оштре ивице радних комада, на пример лимова, 
 клизање на површинама замашћеним и покривеним танким слојем уља, 
 опасност од индиректног и директног додира са деловима електри-

чне инсталације и опреме под напоном, 
 физички напор при сагињању када се радни предмет узима из метал-

ног сандука или са палета и враћа готов комад назад на палету или 
метални сандук, 

 нефизиолошки положај тела при раду пресе јер радник стоји, 
 физичке штеттности – бука коју ствара преса у раду, 
 унутрашњи транспорт поготово већих комада на палетама виљуш-

каром, када радник код пресе, може бити ударен или пригњечен. 

3.2. Фреквенција излагања опасности 
Фреквенција се мења у зависности од дужине времена ангажованости 

пресе. Када се преса користи у производној линији она се користи константно, 
па је вредност фреквенције 5. Међутим, ако се користи месечно до 10 дана тада 
је вредност фреквенције 1.  

3.3. Вероватноћа догађаја 
Овај елемент ризика је најнеодређенији, тешко га је нумерички одреди-

ти. На вероватноћу догађаја највише утичу организационе мере, односно оспо-
собљеност радника за безбедан рад на преси. Када је преса ангажована неколико 
дана у месецу, тада се послодавцу не исплати да ангажује радника само за радо-
ве на преси, већ се радник ангажује и на другим пословима за које се може 
оспособити. Такође послодавац не наручује алат за пресу, а поготово се не кори-
сти уређај за довођење комада до алата, него радник поставља радни комад у 
алат и све време ручно држи радни комад. док траје радни циклус на преси. У 
таквим случајевима повреде су најчешће, односно вероватноћа догађаја је вели-
ка и износи 10. Међутим када је преса стално ангажована за серију радних кома-
да, тада се послодавцу исплати да наручи алат и потребан прибор те преса најче-
шће ради аутоматски, а радник само надгледа рад пресе. У таквим случајевима је 
вероватноћа од повређивања радника најмања и износи 1. 

3.4. Последице по радника који је изложен опасности и штетности 
Последице које могу настати по радника који је изложен горе наброја-

ним опасностима и штетностима могу бити од огреботина, модрица, посекотина 
до лома, пригњечења прстију и целе шаке а може доћи чак и до струјног удара. 

Мере за умањење опасности и штетности 
Произвођачи опреме су дужни да се држе европских стандарда EN 292-1 

и EN 292-2 из 1997 године које се односе на безбедност машина. Такође се треба 
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придржавати и најновијег српског стандарда SRPS EN 692 Механичке пресе – 
безбедност [4]. 

За ротирајуће делове предвидети штитнике (слика 1, поз. 1). Ова мера је 
најчешће спроведена као конструктивна при изради пресе. Главно подручје 
опасности по радника је оно близу покретних делова алата.  

Као пример за безбедан рад у зони покретних делова алата се у овом 
раду наводи се ексцентар преса (слика 2), инсталирана у лабораторији Високе 
техничке школе у Новом Саду. 

 
Слика 2.: Пример ексцентар пресе са заштитом у области алата  

(1 - штитник; 2 - полуга) 

У радној зони алата монтиран је штитник (слика 2, поз. 1), од плесигласа 
са предњим вратима која се подижу при монтирању/демонтирању алата. Када се 
врата подигну повлачи се полуга (слика 2, поз. 2) која преко микропрекидача 
онемогућује укључивање пресе. Са бочних страна штитника су остављени отво-
ри за лим када се обавља операција просецања.  

Када се ради о појединачној производњи и код мањих погона најчешће 
се не прави додатни уређаји за аутоматско довођење и постављање радних пред-
мета у алат пресе, него радник руком придржава радни предмет. Овде треба на-
поменути да при операцији просецања када алат има праволинијско транслатор-
но кретање, ручно придржавање радног предмета и није тако опасно, као када се 
то ради код операције савијања цеви или шипки. 

Такође треба водити рачуна о могућности повређивања радника када се 
дубоко извучени предмети аутоматски избацују из алата, јер могу неконтроли-
сано да се крећу у простору. 

Клизање по запрљаним површинама је могуће ако уље за подмазивање 
делова пресе на неким местима цури, односно није добро заптивање лежаја и 
слично.  

Због тога постоји пропис да се сваке три године изради стручни налаз о 
безбедности пресе за рад. 

1 
2 
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Спотицање о расуте предмете по поду у радној зони пресе је такође мо-
гуће. Због тога је потребно предвидети организационе мере за сређивање радне 
зоне око пресе. 

Опасност од индиректног односно директног додира са електричном 
струјом се решава конструктивно. Тако је инструмент табла са ручним тастери-
ма за укључивање/искључивање пресе под напоном од 12 или 24 V и одвојена од 
струје мотора. 

Физички напори при сагињању се могу такође смањити организационим 
путем, да се метални сандуци из којих се ваде или враћају комади, поставе на 
неки носач висине 75 см, како би се радник мање сагињао.  

Физичке штетности – бука се смањује ако радник на уши стави антифоне. 
Добром организацијом посла, решити питање унутрашњег транспорта 

виљушкаром. Раздвојити пешачке стазе од стазе по којој се креће виљушкар, и 
стазе прописно обележити. 

Обавезати руковаоца виљушкара да поштује правила безбедности при 
раду са виљушкаром. 

4. УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДАН РАД НА ПРЕСИ 
За безбедан рад на преси потребно је на видном месту поставити таблу 

са следећим текстом: 
 пре почетка рада пустити пресу да неколико пута "удари на празно", 
 приликом сваког примећеног оштећења механизма пресе или за-

штитног уређаја зауставити пресу и обавестити одговорно лице, 
 не предузимати било какве поправке пресе или преправке режима 

рада пресе без сагласности одговорног лица, 
 пре сваке интервенције обавезно је искључивање пресе и обезбеђење 

од случајног укључивања, 
 не остављати на радном столу пресе предмете обраде, алате или било 

какве друге предмете и 
 не почињати са радом, без претходних инструкција одговорног лица. 

5. ЗАКЉУЧАК 
С обзиром да су код нас још увек у употреби старији модели преса, 

обавезно предвидети превентивне, организационе и конструктивне мере за 
смањење ризика од повређивања и обољења радника. 

Потребно је спровести мере за смањење опасности и штетности (описане 
у поглављу 3) и придржавати се упутства за безбедан рад на преси (наведено у 
поглављу 4). Од послодавца, и шефова погона се тражи одговорност за спро-
вођење одговарајућих мера путем управљања ризиком. Радник је обавезан да 
користи лична заштитна средства, ако не користи ЛЗС, одстранити га са радног 
места. 

Овај рад је покушао да укаже на сву сложеност и проблеме при 
утврђивању опасности и штетности рада на механичким пресама и које све мере 
је потребно предузети, да би се рад на преси учинио што безбеднији за радника 
– послужиоца пресе. 
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НОВИ ПРИСТУП ПРОЦЕНИ РИЗИКА –  
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ФАЗИ ПРИПРЕМЕ ГРАДИЛИШТА 

 
Бела Алфаши1, Бела Ковач2 

РЕЗИМЕ 

До сада урађене процене ризика су процењивале ризике на радним местима где 
су радови у току. Нико није мислио на опасности које се могу појавити пре почетка 
радова - нарочито у грађевинарству, када није добро припремљена и процењена органи-
зација рада (избор извођача, уређење градилишта и сл.). Аутори су покушали у овом 
раду дати приказ припремних радњи везаних за организацију рада, приказавши све не-
гативне појаве које се могу јавити већ пре почетка градње објеката. Код описа активно-
сти приказани су позитивни резултати елиминисања последица слабог, односно – погре-
шног рада на припреми градилишта. 

Кључне речи: ризик, елаборат о уређењу градилишта, техничка документација, 
оспособљавање за безбедан рад. 

 
 

NEW APPROACH TO RISK ASSESSMENT–  
RISK ASSESMENT IN BUILDING SITE PREPARATION PHASE 

ABSTRACT 

Until now, risk assessments put in practice have been assessing risks in working 
places where the work is going on. Nobody foresees that the risk may occur before the works 
begins, especially in construction, when the work organization is not well prepared and 
assessed (constructors selection, building site organization, etc.). In this paper, the authors tried 
to give a survey of preparation activities regarding work organization, illustrating all negative 
aspects tharh may occur before the building construction starts. The activity description 
illustrates positive effects in eliminating consequences of poor or incorrect work in building 
site preparation. 

Key words: risk, project report of building site organization, technical documentation, 
safe work qualifying. 

1. УВОД 
Основно начело у области безбедности и здравља на раду јесте превентив-

но деловање. Доказ овог начела су послови у грађевинарству. Док су у инду-
стријској производњи руководиоцу производње на располагању производне хале, 
машине и алати са упутством за руковање, у највише случајева оспособљена радна 
снага, инвеститор изградње је већ код своје одлуке да изгради неку производну 
халу, складиште или стамбени објекат, изложен појачаном психичком оптерећењу. 
                                                

1 „ALFA BIRO“ DOO, Agencija za BZR, 24000 Subotica, Šenoina 5/5 
2 „ALFA BIRO“DOO, Agencija za BZR, 24000 Subotica, Šenoina 5/5 
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Споменили смо одлуку. Свима је познато какве су процедуре прибављања 
урбанистичких услова, решења о одобрењу градње, избор извођача радова, набавка 
материјала и низ других важних поступака пре почетка градње. 

Овај рад не жели да се бави психичким оптерећењем инвеститора, фокуси-
ран је на процену ризика којима је изложено техничко особље извођача радова 
(одговорни руководилац-шеф градилишта, пословођа и координатор заједничких 
мера безбедности и здравља на раду).  

У првом делу, у облику чек-листе, приказана су питања везана за припремне 
радове, други део илуструје карактеристичне случајеве процене ризика, док трећи 
део приказује методологију за процену ризика развијену у ALFA BIRO-у. 

2. ЧЕК ЛИСТА 
1. Да ли главни грађевински пројекат садржи прилог заштите на раду? 
2. Да ли је почетак градње пријављен Инспекцији рада? 
3. Да ли је у међусобном уговору између наручиоца и извођача радова де-

финисан начин спровођења мера безбедности и здравља на раду запо-
слених? 

4. Да ли постоји Елаборат о уређењу градилишта? 
5. Да ли је онемогућен приступ градилишту непозваних лица, возила и др.? 
6. Да ли објекти затечени на градилишту (далековод, канализациона мре-

жа и сл.) представљају опасност за зазапослене? 
7. Да ли је обављено уређење градилишта у погледу затрпавања дубоких 

рупа које су тамо присутне? 
8. Да ли су нагиби путева (стазе и саобраћајнице) у границама дозвоље-

ног? 
9. Да ли постоје табле упозорења на опасност која је присутна на гради-

лишту? 
10. Да ли је обезбеђено стално присутно возило за евентуални транспорт 

повређеног? 
11. Да ли су обезбеђена прописана лична и колективна заштитна средства 

за запослене на градилишту? 
12. Да ли је обезбеђена минимална висина пролаза испод конструкција? 
13. Да ли је обезбеђен прихватљив смештај (гардероба, трпезарија, про-

сторија за загревање) за запослене?  
14. Да ли санитарни чворови задовољавају хигијенски минимум (вода, са-

пун, пешкир)? 
15. Да ли је на градилишту обезбеђена здрава питка вода као и довољна ко-

личина техничке воде? 
16. Да ли постоји безбедна електрична инсталација за осветљење и за рад 

електричне опреме? 
17. Да ли је електрична инсталација проверена од стране овлашћене орга-

низације? 
18. Да ли су одређени и обележени плацеви (депоније) за одлагање сирови-

на, помоћне опреме и др.? 
19. Да ли је обезбеђен и обележен паркинг за службена возила и возила 

подизвођача? 
20. Да ли постоје безбедне и обележене стазе за кретање возила унутраш-

њег транспорта као и за кретање запослених? 
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21. Да ли су велике грађевинске машине и опрема ограђени, са посебним 
освртом на зоне опасности испод дизалица? 

22. Да ли скеле имају прописану документацију са пројектом који садржи 
доказ о стабилности скеле? 

23. Да ли је пре запошљавања извршена стручна и здравствена провера за-
послених? 

24. Да ли су предвиђене и обезбеђене мере здравствене заштите запослених 
у случају временских неприлика? 

25. Да ли постоји писмени споразум између више извођача или подизво-
ђача радова у вези спровођења заједничких мера безбедности и здравља 
на раду? 

26. Да ли је именован координатор за спровођење ових мера? 
27. Да ли је пре почетка радова извршено геодетско снимање тла? 
28. Да ли запослени долазе организовано и безбедно на радно место? 
Чек листа није комплетна, добар проценитељ увек ће на лицу места уо-

чити и друге проблеме, недостатке, она служи само као путоказ свима који се 
определе да прихвате овај тежак, одговоран и незахвалан посао. 

3. ПРОЦЕНА РИЗИКА 
Табела 1: Карактеристични примери негативних појава 

1. Активност Опасност Последице 
Ниво ри-
зика (R) 
R= r х k2 

Интервенција 

2. 
Брзоплета припрема радова 
и склапање уговора, непри-
јављено градилиште 

Инспекцијски 
надзор, санк-
ције 

Усмене опомене 
инспектора рада 

R =  
2 х 32 = 18 

Пријава градили-
шта и почетка ра-
дова инспекцији 
рада 

3. 
Преузимање градилишта без 
израђеног елабората о 
уређењу градилишта 

Неорганизован
ост, самовоља 
појединих одг. 
руководилаца 
у предузимању 
недозвољених 
радних посту-
пака 

Усмене опомене ин-
спектора рада 

R =  
2 х 32 = 18 

Израђени елабо-
рат који описује 
правилно уређење 
градилишта, редо-
след операција 
идр. 

4. 

Градилиште без одређених 
мера за спречавање при-
ступа беспосленим лицима, 
животињама, возилима, која 
не припадају градилишту 

Занемаривање 
опасности, не-
прецизно де-
финисани за-
даци 

Повреде непозваних 
лица, велика мате-
ријална штета (оште-
ћења објеката, крађа). 
Усмене опомене 
инспектора рада 

R = 
2 х 32 = 18 

Одређивање гра-
нице градилиш-
ног подручја, 
односно круга 
градилишта, по-
стављање зашти-
тне ограде 

5. 

На градилишту постоје за-
течени објекти без предузе-
тих мера за обезбеђење рад-
ника, возила и средстава 
механизације од утицаја или 
дејства опасног објекта (е-
лектрични далеководи, 
цевоводи под притиском, 
грађевински и други објекти 
подложни паду и сл) 

Електрична ст-
руја, експлози-
ја, пад предме-
та 

Тешке повреде на ра-
ду, велика материјал-
на штета. Писмене 
опомене инспектора 
рада 

R = 
3 х 32 = 27 

Искључење ел. и 
друге инсталације 
која не припада 
градилишту, ог-
рађивање објеката 
подложне паду-
рушењу. Изнад 
градилишта не 
сме прелазити 
далековод 
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6. 

Не постоје одговарајући об-
јекти за смештај, исхрану, 
рекреацију, пресвлачење, 
загревање, сушење одеће 
запослених и сл. 

Незадовољство 
запослених, 
препирке,свађе 

Застој у раду, писме-
не опомене инспек-
тора рада 

R=3 х 
32=27 

Обезбеђење ми-
нималних хиги-
јенских услова за 
смештај запосле-
них 

7. 

Без одговарајућих санитар-
них објеката, а које обезбе-
ђују безбедан приступ, ко-
ришћење и одржавање и ме-
ре за спречавање загађења 
околине 

Појава заразне 
болести 
(пролив и др.) 

Изостанак са после 
дуже од 3 дана. 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Постављање по-
кретних WC-ка-
бина или ископ 
пољског WC-а, 
одређивање дежу-
рства за свакодне-
вно одржавање. 
Обезбедити посу-
ду са водом, са-
пун и пешкир у 
непосредној бли-
зини сан. чвора 

8. Необезбеђена питка и тех-
ничка вода Болести, заразе 

Застој у раду. 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Обезбеђење фла-
ширане воде за 
пиће, техничку 
воду (у довољним 
количинама !) о-
безбедити цис-
тернама 

9. 

Необезбеђена инсталација и 
водови електричне енергије 
за расвету на местима рада и 
кретања радника и дуж тра-
се градилишног саобраћаја, 
у случају ноћног рада 

Материјална 
штета 

Застој у раду 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Пројектовати и 
израдити елек-
тричну инстала-
цију и расвету за 
ноћни рад 

10.

Неодређени плацеви са де-
понијама материјала и го-
тових производа за обраду 
дрвета, минералних сирови-
на, бетонског гвожђа, справ-
љање бетона, израду бетон-
ских елемената, израду бра-
варских производа, скла-
дишта монтажних готових 
елемената, простора за сме-
штај грађевинског матери-
јала, простора за смештај 
рушеног материјала и еле-
мената са оруђима и уређа-
јима за манипулацију (до-
према, складиштење, уто-
вар, отпрема и сл.) складиш-
та течних горива, техничких 
гасова и запаљивих матери-
јала 

Повреде на 
раду 
запослених, 
оштећење 
полупроизвода
, пожар и 
експлозија 
великих 
размера 

Застој у раду, 
неодржавање рокова, 
материјална штета 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Добра 
организација 
рада, формирање 
радног простора, 
одређивање 
опасних зона 

11.Непостојање плацева за 
паркирање возила 

Лом, судар, 
пад предмета 

Материјална штета. 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Обезбедити обе-
лежени простор 
за паркирање во-
зила 
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12.

Нису одређене трасе безбед-
них саобраћајница за крета-
ње средстава механизације и 
стаза за кретање радника у 
кругу градилишта 

Лом,судар, 
разне 
механичке 
повреде 

Повреде на раду са 
тешким последицама, 
материјална штета 
Пријава судији за 
прекшаје 

R = 2 Х 
42= 32 

Одредити и обез-
бедити саобраћај-
нице, поставити 
саобраћајне зна-
кове за одређива-
ње правца и огра-
ничење брзине 
кретања 

13.

Није одређен положај оруђа 
и уређаја за извођење радова 
који се постављају на обје-
кат или непосредно уз њега, 
са маневарским зонама код 
покретних оруђа и уређаја, 
дизалица са линијом зашти-
тне ограде, положај запрека, 
заштитне надстрешнице и сл. 

Судар, лом, 
оштећење об-
јеката 

Механичке повреде, 
материјална штета 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Организацијом у 
сарадњи свих уче-
сника извођења 
радова одредити 
најповољније ме-
сто и начин рада 
опреме и уређаја 
за рад 

14.Неадекватан избор радне 
снаге 

Неадекватно 
здравствено 
стање, болести 
зависности, 
алкохолизам, 
недовољна 
стручност и сл. 

Повреда на раду, ош-
тећење здравља, ма-
теријална штета. 
Пријава судији за 
прекшаје 

R = 2 Х 
42= 32 

За сваки конкрет-
ни посао ангажо-
вати проверене 
стручне особе, 
обавити претхо-
дни лекарски пре-
глед 

15.Рад у неповољним 
климатским условима 

Штетни 
спољни утицај 
топлоте/хладн
оће, киша, 
снег 

Сунчани удар, 
прехлада и сл. 
Писмене опомене 
инспектора рада. 

R=3 х 
32=27 

Обезбедити од-
говарајућа лична 
заштитна сред-
ства, повремени 
одмори у току 
рада, давање то-
плог односно 
хладног напитка 

16.Рад у објекту који је у 
функцији 

Судар, лични 
сукоби 

Механичке повреде, 
застој у раду. 
Писмене опомене 
инспектора рада 

R=3 х 
32=27 

Добра организа-
ција рада, сарад-
ња са координа-
тором 

17.
Настала ванредна ситуација 
и недостатак могућности 
евакуације 

Немогућност 
нормалног, 
правовременог 
напуштања ра-
дне просторије 

Масовне (колектив-
не) повреде. 
Пријава судији за 
прекршаје 

R = 2 Х 
42= 32 

Извршити обуку 
запослених у по-
гледу настанка ва-
нредних ситуа-
ција и спречавања 

18.Радови подизвођача 
Неразјашњене 
сируације,лич
ни сукоби 

Застој у 
раду,писмена 
опомена 

R=3 х 
32=27 

Координација 
рада подизвођача 

19.

Споразумом више извођача 
радова није именован 
координатор за спровођење 
заједничких мера 
безбедности 

Међусобно 
оптуживање 
извођача ра-
дова, лични 
сукоби 

Материјална штета, 
застој у раду 
Пријава судији за 
прекшаје 

R = 2 Х 
42= 32 

Када више изво-
ђача раде на гра-
дилишту, дужни 
су споразумом 
именовати коор-
динатора 
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20.Недостатак података о гео-
механичком квалитету тла 

Рушење изгра-
ђених објеката 

Колективне повре-
де,велика материјал-
на штета 

R= 
3 х 42=48 

Пре почетка ра-
дова обавити ге-
омеханичко сни-
мање и испити-
вања тла, обезбе-
дити безбедне 
услове за рад 

21.Неорганизовани превоз за-
послених 

Саобраћајни 
удеси, закаш-
њења 

Повреде на раду, 
оштећење здравља, 
материјална штета, 
писмена опомена 

R= 
3 х 32=27 

По могућности 
обезбедити орга-
низовани колек-
тивни превоз би-
ло сопственим 
превозним сред-
ствима, било сре-
дствима јавног 
саобраћаја 

4. МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Бројчану вредност ризика процењујемо на основу приказане табеле: 

Табела 2.: Матрица за одговорност руководиоца градње 

Последице 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Невероватно 0. 0 0 0 0 0 0 0 
Могуће са мало 
вероватноће 1. 1 4 9 16 25 36 49 

Могуће 2. 2 8 18 32 50 72 98 

Неизбежно (понекад) 3. 3 12 27 48 75 108 147 
 
Дефиниција: 
Редови су означени 0 – 3, колоне 1 – 7. Код обрасца редове означавамо са 

r, а колоне са k. Пресек редова и колона чини бројчани износ ризика по обрасцу: 

R = r x k2 

На пример из 3. реда и 7. kolone: R = 3 х 72 = 147. Бројеви немају стварни 
физички садржај, само одређују да на основу прихваћене методологије проце-
њујемо и уређујемо редослед ризика. 

Следећа табела на основу добијених R вредности одређује хитност пре-
узимања мера за смањење ризика: 
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Табела 3: Нивои ризика - хитности 

Степен 
хитности 

Карактеристични број 
(ниво ризика) 

Предложене  
мере 

0. 0 ≤ R ≤ 9 Не захтева се никаква акција 

I. 12 ≤ R ≤ 18 
Прихватљив ризик 

Нема потребе за додатним активностима. Може 
се размотрити економичније решење и унапре-
ђење без додатних улагања. Потребно је пратити 
ситуацију како би поседовали информације о 
спровођењу прописаних активности. 

II. 25 ≤ R ≤ 27 
Умерен ризик 

Потребно је уложити напор како би се смањио 
ризик, али трошкови превенције морају бити 
пажљиво планирани и ограничени до извесног 
нивоа. Потребно је дефинисати рок за спрово-
ђење унапређења. Код оних догађаја код којих 
могу наступити опасне последице, потребно је 
додатно проверити вероватноћу настанка таквог 
догађаја како би се дефинисао потребан ниво 
активности на ублажавању ризика. 

III. 32 ≤ R ≤ 50 
Знатан ризик 

Не сме се започињати 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 
активности, потребно је предузети хитне 
акције на смањењу нивоа ризика. 

IV. 72 ≤ R ≤ 147 
Неприхватљив ризик 

Активност не сме ни бити започета ни наста-
вљена, све док се ниво ризика не смањи. Ако 
ни улагањем неограничених средстава није 
могуће смањити ниво ризика, активност се 
мора прекинути. 

 
Предложене мере у свим случајевима су предмет договора одговорних 

руководилаца што захтева израду плана и програма са роковима реализације. 
На основу вредновања степена хитности предлаже се предузимање пот-

ребних мера. Граничне вредности се не заснивају на правним нормативима, 
правилницима и законима, већ приказују стручно мишљење проценитеља, те 
њихова примена није обавезујућа, али у циљу смањења ризика је оправдана. 
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РЕЗИМЕ 

Опасности и штетности на радном месту грађевинског радника су недовољна 
безбедност због ротирајућих или покретних делова, немогућност правовременог уклања-
ња са места рада при паду алата или материјала са висине или обрушавања ископане зе-
мље, рад на висини, нестабилност радног места, индиректни додир са електричном 
струјом, прашина и хемијске штетности, лоши климатски услови, тежак физички рад и 
нефизиолошки положај тела. Посебне здравствене способности које треба да има гра-
ђевински радник су добра оштрина вида (без корекције), нормална ширина видног поља, 
добар просторни вид, очувано чуло равнотеже, нормалне функције кардиоваскуларног 
система, локомоторног система, нервног система и ендокриног система и одсуство те-
жих болести коже.  

Кључне речи: процена ризика, медицина рада, грађевински радник 
 
 

EVALUATION OF RISK FOR A CONSTRUCTION  
WORKER IN THE WORKPLACE 

ABSTRACT 

Dangers and noxiousness in the workplace of construction workers are insufficient safety 
because of rotating and rolling peaces, incapability of removing in due time from workplace in case 
of tool or material falls from the height or if hollow soil falls, work on height, instability of 
workplace, indirect contact with electricity, dust and chemical noxiousness, bad weather conditions, 
hard physical work and unphysiological position of body. Special health abillities, which cons-
truction workers should have are normal eyesight (without correction), normal wideness of field of 
vision, normal regional eyesight, well-kept sense of balance, normal functions of cardiovascular 
system, locomotory system, neural system and endocrine system and absence of serious skin 
diseases.  

Key words: evaluation of risk, occupational medicine, construction worker 

1. УВОД 
Према Закону о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да 

донесе Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини. Процена ри-
зика се заснива на анализи вероватноће настанка и тежине могуће повреде на 
                                                

1 Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Ниш, Војислава Илића бб 
2 Медицинска школа школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш, Зетска 55 
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раду, оштећења здравља или обољења запосленог у вези са радом проузроковa-
них на радном месту и у радној околини. Процењивање ризика врши се за сваку 
препознату и утврђенуопасност или штетност упоређивањем са дозвољеним вре-
дностима прописаним одговарајућим прописима, стандардима и препорукама. 

Вероватноћа настанка повреде на раду, оштећења здравља или обољења 
запосленог у вези са радом процењује се на основу претходне анализе која узима 
у обзир учесталост и трајање изложености запослених опасностима и штетнос-
тима, вероватноћу настанка опасног догађаја и могућности за њихово избегава-
ње. Тежина могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог 
процењује се на основу анализе предвидиве врсте повреде или болести. Ако се 
утврди да на радном месту и поред предузетих мера у области безбедности и 
здравља на раду постоје опасности и штетности које могу да угрозе здравље 
запосленог, сматра се да је такво радно место са повећаним ризиком, што се 
утврђује Актом о процени ризика.  

Послодавац је обавезан да за обављање послова заштите здравља запо-
слених ангажује службу медицине рада (што је у складу са Конвенцијом МОР-а 
бр. 161 из 1985. године о службама медицине рада) која:  

- учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и ра-
дној околини приликом састављања Акта о процени ризика 

- утврђује посебне здравствене способности које треба да имају особе 
запослене на радним местима са повећаним ризиком или за руковање 
одређеном опремом за рад 

- упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њи-
ховим радом 

- обавља претходне лекарске прегледе радника који треба да раде на 
радним местима са повећаним ризиком, а у току рада периодичне ле-
карске прегледе. Ако се у поступку претходног лекарског прегледа 
утврди да запослени не испуњава посебне здравствене услове, он не 
може да ради на том радном месту, а ако их испуњава не може да 
одбије посао. Ако се у току периодичног лекарског прегледа утврди 
да запослени не искуњава посебне здравствене услове, послодавац је 
дужан да га премести на друго радно место које одговара његовим 
здравственим способностима уз консултацију са специјалистом ме-
дицине рада. Неиспуњавање посебних здравствених услова не може 
бити разлог за отказ Уговора по раду.  

- оспособљава запослене за пружање прве помоћи и учествује у орга-
низовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређива-
ња запослених или хаварије 

- утврђује, врши анализу и испитује узроке настанка професионалних 
обољења, болести у вези са радом и повреда на раду 

- непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду. 
Грађевинарство је област у којој су радници посебно угрожени и где се че-

сто јављају повреде на раду и обољевања радника. Ту доминирају механичке опас-
ности, рад на висини, хемијске штетности и прашина, напори и телесна напрезања.  

Под радом на висини се подразумевају сви они послови при којима 
радник може пасти слободним падом и повредити се. У домаћем законодавству 
под радом на висини, сматра се рад који радник обавља користећи ослонце на 
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висини од 3 m и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен 
од пада са висине. Чврста подлога је подлога чије су деформације под оптере-
ћењем које се на њу преноси у процесу рада занемарљивих величина и немају 
значаја за стабилност на њу ослоњених конструкција или уређаја. Радна места на 
висини се могу сврстати у три основне групе: 

1. радна места са минималним могућностима обезбеђења од пада (не-
обезбеђена висина) – монтери конструкција, фарбари конструкција 

2. радна места са делимичним могућностима обезбеђења (обезбеђена 
висина) – зидари, монтери грађевинских елемената, копачи јама 

3. радна места са радом на даљину (рад при коме се предмет са којим се 
ради налази на даљини већој од 6м од очију радника) – дизаличари, 
кранисте. 

Задатак службе медицине рада је да за све три групе радних места, за-
висно од степена ризика, одреди посебне здравствене способности које треба да 
имају запослени на њима.  

1.1. Циљ рада 
Циљ рада је приказ резултата процене ризика на радном месту грађевинског 

радника – зидара, са посебним освртом на улогу специјалисте медицине рада. 
1.2. Предмет и метод рада 
Предмет испитивања је било радно место грађевинског радника – зидара. 

Процена ризика је урађена на основу стандардне методологије утврђивања рад-
них места са повећаним ризиком Завода за здравствену заштиту радника у Ни-
шу, према Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику о начину и по-
ступку процене ризика на радном месту и радној околини. Анализа радног места 
обављена је за време редовног технолошког поступка, уз спроведене мере без-
бедности и здравља на раду.  

Спроведени поступак подразумева:  
- увид у оптерећења на раду (физичка и психофизиолошка) 
- одређивање опасности и штетности на радном месту и у радној око-

лини 
- процену ризика у односу на утврђене опасности и штетности  
- предлог мера за смањење ризика  
- утврђивање посебних здравствених способности које треба да имају 

особе запослене на овом радном месту. 
1.3. Резултати испитивања 
На анализираном радном месту грађевинског радника – зидара ради пет 

запослених мушког пола, старости 22-41 године, са III и IV степеном школске 
спреме, што одговара условима за заснивање радног односа. Оспособљени су за 
безбедан и здрав рад и код њих су обављени претходни прегледи и редовно се 
обављају периодични лекарски прегледи. На њима су проглашени способним за 
рад на свом радном месту. На овом радном месту нема запослених инвалида, 
нити млађих од 18 година. Радно време им је од 700 до 1500 часова, осим у екс-
тремним климатским условима (високе или ниске температуре), када се радно 
време скраћује. Недељно раде 40 часова. Суботом и недељом не раде. У току 
радног дана користе 30 min паузе. Годишњи одмор је према Закону о раду. Нема 
битног одступања прописане, односно утврђене организације рада од фактичког 
стања организације рада код послодавца.  
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Зидар врши зидање спољних и унутрашњих зидова, зидање фасадном о-
пеком, бетонирање подова, међуспратних контрукција, степеништа, стубова, те-
раса, дворишта, покривање кровова, зидање димњака и друге послове везане за 
зидарске радове.  

Место рада им је круг градилишта и објекат у изградњи. Већи део радног 
времена (зависно од фазе изградње) проводе на отвореном простору. Од машина 
користе мешалицу за бетон која не подлеже претходним и периодничним прегле-
дима и испитивањима према Правилнику о поступку прегледа и испитивања опре-
ме за рад. Користе ручни зидарски алат (фангла, обла, мистрија, зидарски чекић и 
др.) а од контолних инструмената либелу, висак и метар. на градилишту се кори-
сте привремене електричне инсталације које су изведене према техничкој доку-
ментацији и приказу предвиђеним Правилником о општим мерама заштите на ра-
ду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним 
просторијама и на радилиштима. Од материјала за рад користе песак, креч, це-
мент, воду, бетон, малтер, цигле, блокове за зидање и цреп. Од личних заштитних 
средстава користе радно одело, гумене заштитне рукавице, шлем, заштитну обућу 
и заштитну кабаницу, а по потреби заштитне наочаре. Грађевински радник посло-
ве обавља у присуству других радника а налоге за рад прима од шефа градилишта. 
Услови радне околине су променљиви јер се рад углавном обавља на отвореном.  

1.3.1. Процена физичких захтева радног места 
Табела 1.: Положај тела и активности при раду 

Положај тела 

Трајање у току радног времена 

Нема Повремено  
< од 8 % 

Често  
< од 30 % 

Стално  
> од 30 % min/h 

1 2 3 4 5 
1. Стајање    x 5 
2. Седење  x   1 
3. Сагињање  x   1 
4. Чучање x     
5. Клечање x     
6. Лежање x     
7. Принудни положај  x   1 

Табела 2.: Кретање тела и активности при раду 

Кретање у простору 

Трајање у току радног времена 

Нема Повремено  
< од 8 % 

Често  
< од 30 % 

Стално  
> од 30 % min/h 

1 2 3 4 5 
1. Ходање   x  3 
2. Трчање x     
3. Пењање и силажење  x   2 
4. Подвлачење x     
5. Окретање  x   0,5 
6. Сагињање  x   1 
7. Балансирање x     
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Табела 3.: Физичка активност при раду 

Физичка активност при 
раду 

Учесталост руковања 

Нема Повремено  
< од 8 % 

Често  
< од 30 % 

Стално  
> од 30 % min/h 

1 2 3 4 5 
1. Подизање  x   1 
2. Ношење  x   1 
3. Гурање и вучење x     
4. Бацање x     
5. Окретање  x   0,5 
6. Ударање x     

Табела 4.: Рад са теретом  

Рад са теретом 

Учесталост рада 

Нема Повремено  
< од 8 % 

Често  
< од 30 % 

Стално  
> од 30 % min/h 

1 2 3 4 5 
1. Маса терета (до 50 kg)  x   1 

Табела 5.: Оптерећење великих мишићних група 

Оптерећење-ангажовање 
великих мишићних група 

Учесталост руковања 

Нема Повремено  
< од 8 % 

Често  
< од 30 % 

Стално  
> од 30 % min/h 

1 2 3 4 5 
1. Руку    x 4 
2. Ногу    x 4 
3. Леђа   x  2,5 
4. Трбуха   x  2,5 
5. Раменог и грудног појаса   x  2,5 

6. Лумбалног и глуталног 
појаса   x  2,5 

Табела 6: Оптерећење малих мишићних група 

Оптерећење-
ангажовање  

малих мишићних група 

Учесталост руковања 

Нема Повремено  
< од 8 % 

Често  
< од 30 % 

Стално  
> од 30 % min/h 

1 2 3 4 5 
1. Прсти руку    x 4 
2. Шака    x 4 
3. Стопала    x 4 

Табела 7: Непосредна процена физичког оптерећења 

Тежина рада 
I лак II средње тежак III тежак IV врло тежак 

1 2 3 4 
  x  

Опште запажање у вези са тежином рада: 
Динамика радних активности је таквог интезитета да је рад окарактерисан као тежак физички напор. 
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1.3.2. Процена психофизиолошких захтева радног места 

Табела 8.: Процена брзине рада 

Брзина рада 
Потребе за брзином у току радног времена 
Повремено Често Стално 

1 2 3 
1. Мала    
2. Средња (просечна)   x 
3. Велика    
4. Врло велика    

Табела 9.: Процена ритма рада 

Ритам рада 
У току радног времена 

Повремено Често Стално 
1 2 3 

1. Слободан    
2. Условљен (наметнут)    
3. Комбинован   x 

Табела 10.: Процена монотоније рада 

Монотонија рада 
Степен монотоније 

Мали Средњи (просечни) Висок Врло висок 
1 2 3 4 

1. Рад  x   

Табела 11.: Процена карактера рада 

Карактер рада 

 
Претежно 
статичан 

Претежно 
динамичан Комбинован 

1 2 3 
1. Рад је   x 

Табела 12.: Процена захтева рада 

Захтеви рада 
Степен захтева 

Мали Средњи (просечни) Висок 
1 2 3 

1. За телесном снагом   x 
2. За издржљивошћу   x 

Табела 13.: Процена психосензорних функција 

Психосензорне (чулне) функције 
(врсте захтева) 

Степен потребне чулне способности 

Мали Просечни 
(средњи) 

Изнад 
просека 

Врло 
висок 

1 2 3 4 

1. 

Чуло слуха 
1.1 Јачина звука  x   
1.2 Висина звука (фреквенција)  x   
1.3 Локализација извора звука  x   
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2. 

Чуло вида 
2.1 Оштрина вида на даљину   x  
2.2 Оштрина вида на близину   x  
2.3 Дубинска оштрина вида   x  
2.4 Ширина видног поља   x  
2.5 Разликовање боја  x   
2.6 Адаптација на таму  x   

3. 
Чуло мириса 
3.1 Осетљивост x    
3.2 Разликовање мириса x    

4. 
Чуло укуса 
4.1 Осетљивост x    
4.2 Разликовање укуса x    

5. Чуло додира – нема посебног захтева 
5.1 Осетљивост  x   

6. Чуло равнотеже (vestibularis) 
6.1    x  

Табела 14.: Процена психомоторних функција 

Табела 15.: Процена карактеристика личности 

Карактеристике (особине) личности 
Потребан степен изражености 

Мали Просечни 
(средњи) Висок Врло 

висок 
1 2 3 4 

1. Општа интелектуална способност x    
2. Специјална интелектуална способност x    
3. Способност разумевања мех.односа  x   
4. Способност разумевања просторних односа   x  
5. Разумевање и памћење симбола  x   

Психомоторне функције (захтеви) 
Степен потребне способности 

Мали Просечни 
(средњи) 

Изнад 
просека 

Врло 
висок 

1 2 3 4 
1. Способност опажања (перцепције)  x   
2. Способност брзог реаговања   x  
3. Окуломоторна координација   x  
4. Спретност руку   x  
5. Спретност прстију   x  
6. Општа телесна и моторна спретност   x  
7. Функција органских система  

 

- кардиоваскуларног   x  
- респираторног   x  
- коштаномишићног   x  
- ЦНС   x  
- ендокриног   x  
- урогениталног  x   
- коже  x   
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6. Способност концентрације (пажње)  x   
7. Емоционална стабилност  x   
8. Одговорност  x   
9. Социјална адаптација (прилагодљивост)  x   
10. Кооперативност  x   

Табела 16.: Процена психофизиолошког оптерећења 

Елементи психофизиолошког 
оптерећења 

Потребан степен изражености 

Мали Просечни 
(средњи) 

Изнад 
просека 

Врло 
висок 

1 2 3 4 
1. Рад у сменама x    
2. Динамика радне активности  x   
3. Физичка снага   x  
4. Издржљивост   x  
5. Монотонија радне активности  x   
6. Психосензорно оптерећење   x  
7. Психомоторно оптерећење   x  
8. Интелектуално оптерећење  x   
9. Емотивно оптерећење  x   
10. Психосоцијално оптерећење  x   

Опште запажање у вези са психофизиолошким оптерећењем: 
Психофизиолошко оптерећење је просечно. 

 
Опасности и штетности на радном месту грађевинског радника – зидара су:  
- недовољна безбедност због ротирајућих или покретних делова 
- немогућност правовременог уклањања са места рада при паду алата 

или материјала са висине или обрушавања ископане земље 
- рад на висини 
- нестабилност радног места 
- индиректни додир са електричном струјом 
- прашина и хемијске штетности 
- лоши климатски услови 
- тежак физички рад и нефизиолошки положај тела при раду. 
Предлог мера за смањење или спречавање ризика:  
- одржавање у иcправном стању и вршење прегледа и испитивања сред-

става за рад (контрола исправности мешалице за бетон, њено прање и 
чишћење, контрола исправности привремених електричних инсталација 
које су урађене према прописима и стандардима који узимају у обзир 
климатске утицаје који су на том градилишту, редовна контрола исправ-
ности већ атестираних скела и др) 

- обезбеђивање прописаних услова за безбедан и здрав рад у радној околи-
ни (постављање заштитне ограде или мреже, кретање на месту рада само 
обележеним путевима који немају оштре ивице, шиљке или избочене де-
лове, одржавање радног простора чистим и проходним, коришћење заш-
титног опасача са конопцем при раду на необезбеђеној висини и др) 

- оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад (на висини могу 
радити само искусни радници, одморни, психофизички здрави, под 
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сталним надзором стручног радника одређеног решењем директора 
за вршење надзора, преношење терета вршити уз помоћ другог запо-
сленог или коришћењем помоћних средстава за рад, прављење чеш-
ћих пауза и др) 

- употреба средстава за личну заштиту на раду (заштитни шлем, за-
штитне наочаре са бочном заштитом, заштитне рукавице, заштитно 
одело, кишна кабаница, заштитне ципеле) 

- обављање претходних и периодичних лекарских прегледа. 
Радно место грађевинског радника – зидара је радно место са повећаним 

ризиком. Обавезни су претходни лекарски прегледи и периодични лекарски пре-
гледи на једну годину према Правилнику о претходним и периодичним лекар-
ским прегледима радника који раде на радним местима са повећаним ризиком.  

Посебне здравствене способности које треба да имају особе на радном 
месту грађевинског радника – зидара су:  

- очуване функције локомоторног, кардиоваскуларног, нервног и ендо-
криног система  

- очувана чула слуха и равнотеже 
- очуван дубоки сензибилитет 
- оштрина вида сваког ока посебно не сме бити мања од 0,8 тј. Ош-

трина једног ока 1,0 а другог ока најмање 0,6 (без корекције вида) – 
на претходним прегледима и оштрина вида коригована или некори-
гована збирно на оба ока не сме бити мања од 0,8 с тим да боље око 
има минимум 0,5 – на периодичним прегледима  

- нормалан просторни вид  
- нормална ширина видног поља  
- нормалан мотилитет очних јабучица  
- форије у нормалним границама.  
1.4. Закључак 
Свако радно место које подразумева рад на висини је радно место са по-

већаним ризиком. Због тога је потребно дејство осталих опасности и штетности 
свести на минимум предузимањем мера техничке примарне превенције. Особе 
које раде на висини треба да апсолутно испуњавају посебне здравствене услове 
како би се ризик од повређивања и обољевања свео на минимум. Селекцију ових 
радника треба да обавља специјалиста медицине рада.  

2. ЛИТЕРАТУРА 
1. ***: Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС 

бр. 101 из 2005. године). 
2. ***: Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту 

и у радној околини (Службени гласник РС бр. 72 из 2006. године). 
3. ***: Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима 

радника запослених на радним местима са повећаним ризиком (Слу-
жбени гласник РС бр. 120 из 2007. године). 

4. ***: Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских 
радова (Службени гласник РС бр. 53 из 1997. године). 

5. ***: Правилник о средствима личне заштите на раду и личној зашти-
тној опреми (Службени лист СФРЈ бр. 35 из 1969. године). 
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РЕЗИМЕ 

У раду је извршена анализа потенцијалних облика угрожавања становништва, ма-
теријалних добара и животне средине услед појава елементарних непогода и техничко 
технолошких акцидената на подручју општине Приједор. Облици потенцијалног угрожава-
ња анализирани су на бази дугогодишњег праћења стања и њихове учесталости и интен-
зитета утицаја. Најзначајнији облик угрожавања подручја општине Приједор представљају 
поплаве које се дешавају скоро сваке године и које узрокују значајне материјалне штете на 
овом подручју. У раду су такође идентификовани присутни проблеми у области заштите и 
спашавања становништва и мтеријалних добара по појединим профилима опасности те дати 
основни елементи организованости и опремљености цивилне заштите општине Приједор. На 
бази анализе профила опасности, присутних проблема и могућности одговора у случају поја-
ве елементарних непогода утврђене су мере које је неопходно предузети у циљу ефикаснијег 
спровођења мера заштите и спашавања на подручју општине Приједор.  

Кључне ријечи: елементарне непогоде,угрожавање,мјере заштите 

 
FORMS OF POTENTIAL DANGER AND POSSIBILITY  
OF THE RESPONSE TO EXTRAORDINARY EVENTS  

AND CATASTROPHE IN THE MUNICIPALITY OF PRIJEDOR 

ABSTRACT 

The paper presents the analysis of potential forms of endangerment of the population, 
material properties and environment due to the natural disasters and technical and technological 
accidents in the area of Pijedor municipality. The forms of potential danger were analyzed on the 
base of years of monitoring and recording of such events and their frequency, as well as on the 
intensity of their influence. The most significant form and danger in the area of Prijedor 
municipality are the floods that happen almost every year and cause significant material damage in 
this area. We also identified the current problems in the area of protection and rescue of the 
population and material properties upon the certain profiles of danger, and we also made the basic 
elements of organization and equipment of Prijedor Municipality Civilian Protection Unit. Based on 
the analysis of the danger profiles, present problems and possibility of response in case of a natural 
disaster, we established measures that are necessary to enforce and efficiently apply the measures of 
protection and rescue in the area of Prijedor municipality.  

Key words: extraordinary events, endangerment, measures of protection 

                                                
1 Административна служба општине Приједор 
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1. УВОД 
Подручје општине Приједор обухвата централни и дјелимично доњи дио 

слива реке Сане на површини од 834 кm2. Општина Приједор је смештена из-
међу планине Козаре, на сјеверу и Мајданских планина, на југу. Планина Козара 
преграђује приједорску котлину од посавске долине и дна панонског базена. 
Главни општински центар је град Приједор, који се налази у средишту простора 
општине. Приједорска котлина се пружа дуж осовине северозапад-југоисток, те 
представља главну карику у попречној интегралној спони измеđу ријека Врбаса 
и Уне. Река Сана је главна хидрографска артерија, која до Приједора тече у прав-
цу сјевера где мења смер тока у правцу запада, све до ушћа у реку Уну. 

Планински део општине Приједор је пошумљен, док се равничарски део 
углавном користи као обрадиво пољопривредно земљиште. Експлоатациона по-
ља жељезне руде налазе се у јужном и југоисточном подручју општине Прије-
дор. По свом географском положају подручје општине Приједор припада појасу 
умерене континенталне климе, са просечном надморском висином од 145 
метара. Овакав географски положај и природни услови генерално су повољни за 
насељавање и кориштење простора. 

Просторне, климатске и сеизмолошке карактеристике општине Приједор 
условљавају појаве различитих облика угрожавања становништва, материјалних 
добара и животне средине. На бази облика и интензитета угрожавања станов-
ништва и материјалних добара неопходно је планирати, вршити организоване 
припреме и спроводити мере заштите и спашавања 

1. Поплаве као потенцијална опасност угрожавања  
становништва и материјалних добара  

Укупна површина општине Приједор које покривају водотоци и стајаће 
водне површине износи 2.058,14 hа или 2,47% од укупне површине Општине, у 
коју улази и површина рибњака и вештачких језера. 

Основно хидрографско обиљежје Општине Приједор даје водоток реке 
Сане са њеним највећим притокама: Гомјеница, Пухарска Глибаја, Зуковац, 
Милошевица, Светиња, Цигануша, Љубијска река и њихове притоке. 

Најзначајније водене површине које потенцијелно могу угрозити под-
ручје општине Приједор плављењем су површине рибњака "Саничани", вештач-
ко језеро у Градини. РЖР "Љубија" у свом производном процесу ствара отпадни 
муљ који се мора депоновати. За депоновање насталог муља изграђене су акуму-
лације Жуне" и "Шикић" сјеверозападно од насеља Доња Љубија и "Међеђа" у 
насељу Градина са земљаним бранама,на којима су формирана језера. Ове бране 
спадају у ред високих брана,обзиром да висина бране Жуне износи 47 m, а њена 
запремина износи 2,2x 106 m3, са котом круне 303 m, висина бране "Шикићи" из-
носи 57 m, запремине 7,8x106 m3 и котом круне 272,60 m, а запремина бране 
"Међеђа" износи 7,7x 106 m3 воде. 

На подручју општине Приједор поплаве изазива река Сана у дужини од 
25 кm, река Гомјеница у дужини од 22 кm и друге речице и потоци (Пухарска, 
Милошевац, Вријеска, Криваја и Љубијска река). 

Површина угроженог подручја поплавама износи 10 000 hа, која обух-
вата земљиште, делове густо насељених зона са привредним објектима и врло 
густом путном мрежом. 
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Најугроженија подручја су насеља уз водотоке и то: Тукови, Гомјеница, 
Рашковац, Приједор-центар, Брезичани, Омарска, Градина, Марићка, Доња Љу-
бија и Орловача. Већи број ових насеља се налази на надморскиј висини од 145 
m, те их Сана и Гомјеница угрожавају код водостаја 420 кm. 

На критичном водостају (460 cm) река Сана плави магистрални пут При-
једор-Сански Мост на потезу од моста до раскршћа за Љубију у дужини од 300 m 
и локални пут Приједор-Рашковац (стари пут за Нови Град) у дужини од 100 m. 

На овом водостају Гомјеница плави насеље Гомјеница и то површину од 
100 hа са око 80 стамбених објеката. Ова река такође плави локални пут Омарс-
ка-Градина (код моста на реци Гомјеници) у дужини од 300m, локални пут Ма-
рићка-Ракелићи у дужини од 350 m, затим пољопривредно земљиште од 450 hа 
са 180 стамбених објеката. 

Табела бр. 1. 

: Приказ мјесних заједница са прегледом броја домаћинстава угржених поплавом  
на подручју општине Приједор 

Ред. бр. Назив МЗ Водоток Број домаћинстава 

01. МЗ Тукови Сана 450 

02. МЗ Гомјеница Гомјеница 430 

03. МЗ Рашковац Сана 120 

04. МЗ Брезичани Сана 50 

05. МЗ Омарска Гомјеница 100 

06. МЗ Градина Гомјеница 60 

07. МЗ Марићка Гомјеница 85 

08. МЗ Доња Љубија Љубијска ријека 130 

09. МЗ Орловача Поток Милошевица 180 

10. МЗ Пухарска Поток Пухарска 100 

У к у п н о 1705 
 
1. Заштита од пожара на подручју општине Приједор 
Жаришта за настајање пожара на подручју Општине представљају јавни 

и стамбени објекти и објекти се корисе за складиштење лакозапаљивог материја-
ла, (бензин, плин и остали запаљиви материјали). Као посебан проблем у облас-
ти заштите од пожара представља потенцијална опасност од шумских пожара 
који се изузетно тешко гасе у локализују. 

Окосница система заштите од пожара на пордучју општине Приједор је 
Професионална ватрогасна јединица која располаже са оспособљеним људством и 
квалитетном техником за гашење пожара. Ова јединица се активира у свим случа-
јевима појаве пожара на подручју Општине а истој у одређеним случајевима пома-
жу јединице на терену. Постојећи привредни капацитети који располажу са већим 
количинама запаљивих материјала, а нарочито ЈП "Петрол" Приједор и ДП"Мира", 
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располажу са оспособљеним људством за гашење пожара као и са потребном опре-
мом. Ове интерне јединице у предузећима се одмах активирају у случају пожара, 
али се у случају већег пожара активира Професионална ватрогасна јединица. Као 
помоћне снаге за сузбијање пожара могуће је ангажовати јединице опште намене у 
месним заједницама и предузећима. На плану што ефиксније заштите од пожара не-
опходна је већа контрола и обезбјеђење услова складиштења запаљивих и експло-
зивних материја.  

2. Сеизмичке карактеристике општине Приједор  
и опасност од рушења 

За подручје Општине Приједор извршена је сеизмичка микрореонизација на 
бази досадашњих појава земљотреса и снимљених рефракцијских профила. Овом су 
реонизацијом издвојена подручја са 7- 7,70 и 80 сеизмичности МСК скале. За остали 
дио терена Општине нема детаљних радова и података, будући да се ради о хетеро-
геним стенама, сеизмичка микрореонизација би показала велику варијабилност. 

Према категоризацији терена ово подручје припада потресној зони Бања 
Лука-Приједор, што одговара тектонској зони подручја планине Козара. Источни 
дио општине односно простор према Пискавици-Бронзаном Мајдану и Бабићима 
спада у подручје са највећим могућим сеизмичким учинком, тј, предвиђа се да је 
могућа јачина удара изнад 80 МСК скале. 

Изолинија вредности 70 МСК скале пролази местима Миљаковци-Бус Нови-
западна страна Приједора. Од ове зоне према истоку могу се предвидјети редови по-
треса до 80 МСК скале, док се за западни дио терена држи да би снага могућег учин-
ка удара 70 МСК скале. Међутим, ове претпостављене величине могу, како је наве-
дено, добијати или губити јачину удара овисно о нивоу подземне воде и квалитету 
подлоге, односно дали се ради о материјалима типа алувијона или о чврстим стена-
ма као што су карбонати. 

Према извршеној микрореонизацији и могућим сеизмичким ударима разли-
кују се три зоне на подручју општине и то:  

- прва зона обухвата источни део подручја Општине тј. простор изме-
ђу Брнзаног Мајдана и Бабића. Ово подручје због лоше геолошке по-
длоге у подручју са највећим могућим сеизмичким учинком, односно 
јачина удара могућа је изнад 80 МСК скале; 

- друга зона обухвата подручја источно од линије која пролази мјести-
ма Буснови, Миљаковци, западна страна града Приједора, Брезичана 
и Марина. Ова зона обухвата највећи део урбаног подручја града и 
сва насеља која су смештена источно и североисточно од града. У 
овој зони могућа је јачина земљотреса од 80 МСК скале;  

- трећа зона обухвата подручја западно од линије Буснови-Марини и 
снага учинка могућег удара (земљотреса) износила би 70 МСК скале. 

3. Техничко-технолошки акциденти као потенцијална опасност 
угрожавања становништва и животне средине  

Имајући у виду разноликост привредних капацитета који егзистирају на 
подручју општине Приједор, може се констатовати да је стим у вези могућа и 
појава различитих техничких акцидената које у зависности од мјеста настанка и 
интензитета могу озбиљно угрозити становништво и утицати на квалитет живот-
не средине на ужем или ширем подручју општине па и региона. Најтеже после-
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дице изазвале би евентуалне хаварије постројења у којима се складиште отровни 
гасови и течности (хлор, амонијак, сумпор диоксид, сумпорна, солна и азотна 
киселина), као и лако запаљива течна горива, нафтни деривати, складишта про-
пан-бутан гаса и складишта индустриског експлозива. Складишта опасних мате-
рија лоцирана су како на руралном дијелу општине,тако и у ужем градском под-
ручју што представља посебну опасност за становништво ако се има у виду гу-
стина насељености и могућност брзе евакуације становништва из угрожене зоне. 

Табела бр. 2.: Преглед привредних субјеката у којима постоји повећана опасност 
од појаве техничких акцидената 

Р. 
Бр. 

Назив привредног 
субјекта Опис могућег акцидента 

01. « ПЕТРОЛ» Приједор Хаварије у складишту течних горива и мазива у кругу 
предузећа и на бен. пумпама у власништву истог 

02. « МИРА « Приједор Хаварије на складишту пропан-бутан гаса, пожар у по-
гону са пећима и у складишту готових производа 

03. РЖР « Љубија « Могућност експлозије у складишту индустриског екс-
плозива и приликом транспорта истог. 

04. « ПРИЈЕДОРЧАНКА « Хаварије на резервоарима амонијака и пожари у скла-
диштима чврстог горива за процес производње 

05. « ИМПРО «Приједор Хаварије на постројењима амонијака који се користи у 
расхладним системима у процесу производње. 

06. « ПРОТЕКТ « Приједор Могућност појаве пожара на вањској депонији на којој 
се привремено складиште аутомобилске гуме 

07. ЈКП « ЦЕНТРАЛНА 
ТОПЛАНА « 

Хаварије на резервоарима за складиштење мазута који 
се користи као гориво за производњу паре 

 

4. Угрожавање квалитета животне средине  
на подручју општине Приједор 

Развој производних капацитета као и процес урбанизације на подручју 
општине Приједор узроковао је низ појава и проблема који нагативно утичу на 
квалитет животне средине.  

Појаве које најзначајније угрожавају или могу угрозити животну средину 
а самим тим и здравље становништва су: 

1. Неконтролисано одлагање отпадних материја а прије свега опасног и 
медицинског отпада а поготово његово одлагање у зонама водотока или зашти-
ћених подручја. 

2. Непридржавање санитарног режима депоновања на градској депонији 
„Курево“ 

3. Неконтролисано испуштање комуналних и индустријских отпадних 
вода у водотоке што може узроковати и контаминацију изворишта воде за пиће. 

4. Неконтролисана и неправилна примјена хемијских средстава у пољо-
привреди што на различите начине може угрозити здравље становништва. 
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5. Непридржавање предвиђеног санитарно хигијенског режима у зонама 
санитарне заштите може изазвати хемијску и микробиолошку контаминацију воде 
за пиће. 

6. Појаве техничко технолошких акцидената и хаварија а нарочито у зо-
ни водотока и изворишта воде за пиће може изазвати значајније загађење живот-
не средине. 

7. Појаве елементарних непогода (поплаве, шумски пожари, земљо-
треси), такође могу узроковати значајније угрожавање животне средине. 

8. Неконтролисано испуштање (емисија) токсичних гасова из индустриј-
ских постројења може узроковати значајније загађење ваздуха. 

9. Непланска експлоатација минералних сировина и других природних 
ресурса без спровођења одговарајућих мјера заштите може узроковати деграда-
цију квалитета животне средине 

5. Заштита од града и олујних вјетрова 
Сјевернозападни дио Републике Српске па тако и општина Приједор по 

својим климатским карактеристикама спада у подручје гдје је падање града пра-
ћено олујним вјетровима честа појава, са свим негативним последицама на ста-
новништво, материјална добра и пољопривредну производњу. Највећа опасност 
од града присутна је у мјесецу мају и јулу када су пољопривредне културе нај-
осјетљивије на последице падања града. Општина Приједор простите се на 834 
кm2 од чега је око 60 % територије покривено системом за противградну заштиту 
и то са 11 инсталираних противграних станица које су саставни дио интегралног 
система за противградну одбрану Републике Српске 

6. Заштите од минско експлозивних средстава 
На основу досадашњих искустава у проналажењу, прикупљању и уни-

штавању неексплодираних убојних средстава и мина, те праћења броја настрада-
лих од ових средстава може се констатовати да је становништво општине Прије-
дор изложено реалној опасности од заосталих неексплодираних убојних сред-
става и мина. Послове и задатке на разминирању минских поља и уништавању 
неексплодираних убојних средстава координира Одсјек за цивилну заштиту оп-
штине Приједор у сарадњи са деминерским тимовима Републчке управе цивилне 
заштите. Уништавање прикупљених минскоексплозивних средстава врши се на 
импровизованом полигону за уништавање у близини мјеста Стара Ријека, док се 
средства која нису безбједна за транспорт деактивирају или уништавају на лицу 
мјеста уз придржавање најоштријих мјера безбједности. 

Анализирано по мјестима проналаска минско-експлозивних средстава, а 
имајући у виду да општина Приједор у протеклом рату није била у непосредој 
зони борбених дејстава, може се извести закључак да су минско-експлозивна 
средства проналажена равномјерно на простору целе општине те да су у већем 
делу одбачена у природу од стране несавесних појединаца него што су ту до-
спела као резултат ратних активности. 

7.  Организованост и опремљеност  
Цивилне заштите општине Приједор 

Организациону структуру цивилне заштите у општини Приједор чине: 
- Општински штаб цивилне заштите 
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- Општинске специјализоване јединице цивилне заштите (9) 
- Јединице цивилне заштите опште намене (41) 
- Повереници цивилне заштите 
У наведене структуре цивилне заштите распоређено је: 
- Општински штаб цивилне заштите 17 припадника 
- Специјализоване јединице ЦЗ 283 припадника 
- Повереници ЦЗ 520 припадника 
- Јединице опште намене 1083 припадника 
Што се тиче попуне јединица цивилне заштите може се констатовти да је 

она за специјализоване јединице 96%,Општински штаб цивилне заштите је попуњен 
са 100% док је попуњеност јединица ЦЗ опште намене и повереника лошија због 
нерешеног питања распоређивања и честе промене структује ових јединица. 

Опремљеност јединица прописаном опремом и МТЦ није на задовоља-
вајућем нивоу из разлога што у последњих двадесет година није било значајни-
јег улагања средстава у ову намену. Посебно лоше стање по питању попуњено-
сти формацијском опремом и МТС је у Специјализованој јединици за спашавање 
на води и под водом и једининици РХБ заштите,те у свим јединицама опште 
намене које немају ништа од предвиђене опреме и средстава. 

Из наведених разлога могућност ангажовања јединице цивилне заштите 
није на потребном нивоу. Стање обучености је задовољавајућа у Специјализова-
ној јединици за заштиту од пожара,јединици за спашавање под водом и јединици 
прве медицинске помоћи. Обученост осталих јединица цивилне заштите није на 
задовољавајућем нивоу. Ако се има у виду да је поред недовољне обучености 
присутан и проблем недостатка средстава и опреме припадника цивилне зашти-
те, може се констатовати да је значајно смањен квалитет и могућност извршава-
ња задатака заштите и спашавања на подручју општине Приједор.  

8. Идентификација присутних проблема у области заштите о 
спашавања становништва и материјалних добара 

1. Заштита од вода 
- Угроженост поплавама великог дијела територије и становништва 

општине Приједор (око 10 000 hа и око 2 000 домаћинстава).  
- Појаве поплава узрокују настанак велике материјалне штете на об-

јектима, инфраструктури и пољопривредним културама.  
- Нарушавање хигијенског режима снабдјевања питком водом града и 

околине због продирања површинских и фекалних вода у бунаре у 
Матарушком пољу. 

- Пресецање важних путних комуникација до појединих дијелова оп-
штине. 

- Отежано снабдјевање становништва основним животним намирни-
цама и питком водом из алтернативних извора. 

- Веома скупе и захтјевне мере асанације терена на поплављеном под-
ручју. 

- Недовољна опремљеност и обученост субјеката који спроводе мере 
заштите и спашавања угроженог становништва. 

- Непостојање водопривредног предузећа на подручју општине на које би 
се наслањали задаци заштите и спашавања становништва од поплава. 
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2. Заштита од пожара 
- Недовољан капацитет Професионалне ватрогасне јединице у случају 

појаве већих шумских пожара. 
- Лоша обученост и премљеност становништва и јединица опште на-

мене за помоћ ватрогасцима у гашењу пожара већих размера. 
- Недовољна изграђеност шумских и прилазних путева до свих шум-

ских комплекса. 
- Слаба опремљеност стамбених зграда ватрогасним апаратима. 
- Отежано снабдевање водом хидрантске мреже због познатих пробле-

ма са водоснабдјевањем у Приједору, те неизграђеност ове мреже у 
свим деловима града и већим насељеним местима.  

- Недовољно развијене активности на превентивној заштити од пожара. 
3. Заштита од рушења 
- Постојање великог броја стамбених објеката старије градње са ло-

шим статичким и конструктивним карактеристикама. 
- Недовољна обученост и опремљеност прописаним средствима при-

падника јединице за зажтиту и спашавање из рушевина. 
- Због познатих сеизмичких карактеристика територије општине, а на-

рочито њеног источног дела, велики је очекивани број срушених об-
јеката и људских жртава. 

4. Заштита у случају хаварија – техничких акцидената 
- Већина индустријских капацитета смештена је у градској зони или 

приградским густо насељеним подручјима што у случају акцидент-
них ситуација угрожава велик број становника и њихове имовине. 

- Дотрајалост постројења у којима се складиште опасне хемикалије и 
лако запаљиви гасови и течна горива у одређеном броју привредних 
субјеката. 

- Непостојање мониторинга у области испуштања нуспродуката у жи-
вотну средину. 

5. Заштита од града 
- Велике материјалне штете од града и олујног вјетра настају скоро сва-

ке године. 
- Недовољна покривеност територије општине системом за противград-

ну одбрану. 
9. Преглед неопходних мјера за ефикаснију  

заштиту и спашавање 
- У циљу квалитетне заштите од поплава као приоритетно предузети мере 

на изградњи недостајућих водозаштитних објеката на реци Сани и Гом-
јеници и то заједниким напорима локалне заједнице и Републичке ди-
рекције за воде. 

- Предузимати активности на редовном одржавању постојећих водо-
заштитних објеката и чишћењу и продубљивању речних корита у ци-
љу повећања њихове пропусне моћи. 

- Интензивирати активности на спровођењу мера превентивне заштите 
од пожара, 
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- Извршити набавку недостајућих средстава и опреме за професио-
налну ватрогасну јединицу,  

- У сарадњи са квалификованим институцијама утврдити микрорео-
низацију подручја општине Приједор са могућим интензитетима зем-
љотреса те код изградње објеката доследно примењивати грађевин-
ско–техничке нормативе и мере. 

- Предузимати активности на обезбеђењу материјалних и кадровских 
потенцијала за спашавање људи из рушевина и ефикасног отклањања 
последице земљотреса. 

- Обезбједити стални надзор и праћење стања брана на муљним акуму-
лацијама, оспособити систем за јавно узбуњивање грађана, обележи-
ти пропагационе зоне ширења плавног вала, те радити на упознавању 
локалног становништва са мерама и поступцима заштите у случају 
акцидентних ситуација. 

- Проширити систем противградне заштите на подручју општине При-
једор са још најмање 5 лансирних станица. 

- Предузимати мере на континуираном спровођењу програма упозна-
вања на опасност од мина, а нарочито код узраста школске деце. 

- Издвајање већег износа финансијских средстава у Буџету општине 
Приједор за потребе заштите и спашавања – према предлогу и захте-
вима органа цивилне заштите, у циљу боље опремљености и спрово-
ђења квалитетније обуке и других видова припрема за спровођење 
мера заштите и спашавања. 

2. ЗАКЉУЧЦИ 
1. Просторне, климатске и сеизмолошке карактеристике општине Приједор 

условљавају појаве различитих облика угрожавања становништва, материјалних 
добара и животне средине. 

2. Потенцијалну опасност угрожавености услед поплава представља прије 
свега ријека Сана, Гомјеница и Милошевеца те Рибњак „Саничани“ и вјештачка 
акумулациона језара у Љубији и Градини изграђене као муљне акумулације 
Рудника жељезне руде „Љубија“. 

3. Жаришта за настајање пожара на подручју општине Приједор представ-
љају јавни и стамбени објекти те објекти који се користе за складиштење лакозапа-
љивиог материјала(бензин,плин и други запаљиви материјали). Посебан проблем 
представља опасност од шумских пожара који се изузетно тешко гасе и локализују.  

4. Осјетљивост подручја општине Приједор на различите облике угрожава-
ња директно је зависна од спровођења превентивних мера заштите и изграђености 
инфрастуктуре и заштитних објеката.  

5. Присутни проблеми у области заштите и спашавања узроковани су пре све-
га недовољним улагањем и неквалитетним припремама у смислу опремања и обуке 
јединица цивилне заштите и других субјеката у систему заштите и спашавања. 

6. У циљу ефикаснијег организовања и спровођења мјера заштите и спа-
шавања неопходно је предузети мере у области законске регулативе с циљем бољих 
организационих рјешења те обезбеђења средстава за опремање и квалитетнију 
обуку јединица цивилне заштите и других субјеката заштите и спашавања. 
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СА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Срђан Вулановић1 

www.itc.co.rs 

РЕЗИМЕ 

Стандард ОХСАС 18001 који дефинише захтеве система управљања заштитом 
здравља и безбедности на раду доживео је 2007. године своје друго издање. ОХСАС 
18001:2007 опозива и замењује стару верзију стандарда ОХСАС 18001:1999, које је 
технички измењено у циљу унапређења система управљања безбедношћу и здрављем на 
раду, као и ради лакше интеграције са другим организационим стандардима (у првом 
реду са ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004). Ове измене имале су као резултат промену 
усаглашености између Стандарда и Закона о безбедности и здрављу на раду, као и дру-
гим подзаконским актима. Рад има за циљ да укаже на разлике између старе и нове вер-
зије стандарда, као и да упореди захтеве стандарда ОХСАС 18001:2007 са позитивном 
законском регулативом Републике Србије. 

Кључне речи: ОХСАС 18001, Безбедност и здравље на раду (OH&S), Закон о 
безбедности и здрављу на раду 

 
 

CONFORMANCES OF OHSAS 18001:2007 STANDARD 
REQUIREMENTS WITH SERBIAN LEGISLATIVE 

ABSTRACT 

Standard OHSAS 18001 that defines requirements of occupational health and safety 
management system was revised in 2007. This second edition (OHSAS 18001:2007) cancels 
and replaces the first edition (OHSAS 18001:1999) which has been technically revised with the 
purpose of improvement in occupational health and safety management system and in order to 
ease its integration with other management systems (such as ISO 9001:2000 and ISO 
14001:2004). These changes in requirements, changed the conformancy of Standard with the 
Law of Safety and Health and other legislative as well. The aim of this paper is to point out at 
differences between the old and the new OHSAS 18001 standard edition, as well as to compare 
OHSAS 18001:2007 standard requirements with legal regulatives in Serbia. 

Key words: OHSAS 18001, Occupational Health and Safety (OH&S), Law of Safety 
and Health  

1. УВОД 
Услед све строжијих захтева у законодавству, развоја економске полити-

ке и других мера које подстичу добру праксу и повећану бригу о питањима без-
                                                

1 ИИС – Истраживачки и технолошки центар, Трг Доситеја Обрадовића 7, Нови Сад 
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бедности и здравља на раду, објављено је ново издање стандарда ОХСАС 
18001:2007. 

Стандард ОХСАС 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Sys-
tem) дефинише захтеве за управљање системом заштите здравља и безбедности 
на раду у циљу оспособљавања организације да развије и реализује политику и 
циљеве који воде рачуна о ризицима по безбедност и здравље на раду и свим за-
конским захтевима из области. Писан је с намером да буде пригодан за све типо-
ве и величине организација и има сврху да организацији обезбеди елементе ефе-
ктивног система заштите здравља и безбедности на раду који може бити интег-
рисан са осталим захтевима управљања и може помоћи организацији да уз по-
стизање циљева из области заштите здравља и безбедности на раду, постигне и 
своје економске циљеве. Основа прилаза, који није претрпео промене у новом 
стандарду, приказана је на слици 1.  

 
Слика 1,: Основни елементи/поглавља стандарда ОХСАС 18001 

Стандард ОХСАС 18001 су стварале водеће међународне сертификаци-
оне куће и велики број националних установа за стандардизацију како би тр-
жишту понудили јединствен међународни стандард, на основу кога се може вр-
шити сертификација система управљања заштитом здравља и безбедности на 
раду. Поседовање сертификата ОХСАС 18001 значи да предузеће примењује си-
стем OH&S управљања у складу са најбољим нормама и праксом на тржишту. 
Такав сертификат, издат од стране независне сертификационе куће, показује 
свим заинтересованим странама (деоничарима, осигуравајућим друштвима, по-
словним партнерима и тд.) да се предузеће проактивно брине о заштити здравља 
запослених и њиховој безбедности на радном месту. 

Успех система зависи од посвећености свих нивоа и функција у органи-
зацији, а нарочито највишег руководства. Систем ове врсте омогућава организа-
цији да развије OH&S политику, успостави циљеве и процесе за постизање 
политиком дефинисаних обавеза и предузме мере које су потребне да се уна-
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преди учинак организације, као и да прикаже усаглашеност система са захте-
вима стандарда ОХСАС 18001.  

Преглед кључних активности при имплементацији захтева стандарда 
ОХСАС 18001 у било ком предузећу дат је у табели 1, где су приказани каракте-
ристични елементи OH&S система управљања за сваку од пет најважнијих 
целина Стандарда. 

Табела 1: Елементи OH&S система управљања 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Политика Планирање Успостављање и 
примена Проверавање 

Преиспитивање 
од стране 

руководства 
 Визија 
 Дефинисање 

подручја 
примене и 
модела 
система 

 Дефинисање 
општих 
циљева 

 Идентифи-
кација опас-
ности, 

 Процена 
ризика 

 Управљање 
ризиком 

 Законски и 
други 
захтеви 

 Посебни 
циљеви 

 OH&S 
Програми 
управљања 

 Структура и 
одговорност 

 Оспособље-
ност, свест и 
компетент-
ност 

 Консултације и 
комуницирање 

 Управљање 
документима и 
подацима 

 Управљање 
операцијама 

 Спремност за 
реаговање у 
случају 
опасности 

 Праћење и 
сакупљање 
података 

 Акциденти, 
инциденти, 
неусаглаше-
ности, 
корективне и 
превентивне 
мере 

 Записи и 
управљање 
записима 

 Провера 

 Преиспитивањ
е учинка 

 Ревизија 
политике / 
визије 

 Постављање 
нових циљева 

 Рефокусирање 
на ресурсе 

 Мотивисање 
сталног унап-
ређивања 

 Реафирмисање 
привржености 

 
Свеобухватни циљ стандарда ОХСАС 18001 је подршка и промоција до-

бре OH&S праксе уравнотежене са социо-економским потребама. Намена свих 
захтева из спецификације ОХСАС 18001 је да буду инкорпорирани у било који 
систем OH&S управљања. Ниво примене зависи од таквих фактора као што су: 
OH&S политика организације, природа активности, ризици и комплексност ње-
них операција. Треба приметити да се многи захтеви могу испунити истовреме-
но или се могу ревидирати било кад.  

2. ИЗМЕНЕ У СТАНДАРДУ ОХСАС 18001:2007 
Ново издање стандарда ОХСАС 18001 из 2007. године се фокусира на раз-

јашњавању првог издања, и усклађивању са одредбама ИСО 9001, ИСО 14001, 
ILO-OSH и другим стандардима или публикацијама за управљање системом 
заштите и безбедности на раду у циљу повећања компатибилности ових стандарда 
ради добробити корисника. 

Основне измене у односу на прво издање су следеће: 
 ОХСАС 18001 се сада води као стандард, а не као спецификација или до-

кумент, као у претходном издању.  
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 Важности појма "здравље" дат је већи значај, 
 Дијаграм "Plan-Do-Check-Akt" је дат у целости само у уводу, а не и на по-

четку сваке значајне тачке. 
 Референтне публикације дате у тачки 2, ограничене су искључиво на ин-

тернационалне документе. 
 Значајно унапређење усаглашености са ИСО 14001:2004 и повећање ком-

патибилности са ИСО 9001:2000. 
 Термин "tolerable risk" (подношљив ризик) је замењен термином "accep-

table risk" - (прихватљив ризик) (тачка 3.1). 
 Термин "акцидент" избачен је из употребе, па је сада такав догађај који 

доводи до несреће укључен у термин "инцидент" (тачка 3.9). 
 Дефиниција термина "хазард" (опасност) се више не односи на "оштеће-

ња имовине и нарушавање радне средине". (тачка 3.6). 
 Подтачке 4.3.3 и 4.3.4 су спојене, сагласно са ИСО 14001:2004. 
 Уведени су нови захтеви у складу са хијерархијом управљања ризицима 

као дела OH&S планирања (тачка 4.3.1). 
 Тачке 4.3.1 и 4.4.6 се експлицитно односе на менаџмент променама више 

него до сада. 
 Уведена је и нова тачка "Оцена усаглашености" (тачка 4.5.2). 
 Уведени су нови захтеви за учешће и консултације (тачка 4.4.3.2). 
 Уведени су нови захтеви за истраживање инцидената (тачка 4.5.3.1). 

3. ТУМАЧЕЊЕ УВЕДЕНИХ ИЗМЕНА 
Сама чињеница да је ОХСАС 18001:2007 објављен као стандард, а не као 

спецификација или документ, као у претходном издању из 1999. године, одра-
жава пораст значаја који је дат овој тематици, као и потребу за успостављањем 
заједничких захтева када је реч о системима управљања безбедношћу и здрав-
љем на раду. Претходна верзија спецификације ОХСАС 18001:1999 свакако је 
имала велику примену у пракси, те је велики број предузећа свој систем OH&S 
управљања сертификовао према њеним захтевима. Исто тако, ова спецификација 
је послужила као основ за израду националних стандарда, па и дела законске 
регулативе у области здравља и безбедности на раду.  

3.1 Терминолошке измене 
У стандарду ОХСАС 18001:2007 (у даљем тексту Стандард), неки од по-

стојећих термина су остали непромењени у односу на спецификацију ОХСАС 
18001:1999, док су некима промењени и смисао и значај. Због важности појединих 
термина и велике разлике у дефиницији истих, у овом раду су посебно анализи-
рана следећа три термина: акцидент, инцидент и опасност. 

У претходној верзији спецификације ОХСАС 18001:1999 термини "ин-
цидент" и "акцидент" су били раздвојени. 

Инцидент је био дефинисан као: 
„Догађај који је узрок акцидента или који може да доведе до акци-

дента.“ 
Док је Акцидент био дефинисан на следећи начин: 
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"Нежељени догађај који доводи до смрти, нарушавања здравља, повре-
де, оштећења или других губитака." 

Обзиром на сличност датих појмова и обавезу да се води евиденција у 
случају настанка оба догађаја, у новој верзији стандарда ОХСАС 18001:2007 су 
оба термина обједињена под називом "инцидент" (тачка 3.9) 

Овако измењени термини потпуно су компатибилни и са термином „опа-
сна појава“ који се користи у Закону о безбедности и здрављу на раду и који де-
факто обухвата „инцидент“ и „акцидент“, јер његова дефиниција гласи: 

"Опасна појава јесте догађај којим су угрожени или би могли да буду уг-
рожени живот и здравље запосленог или постоји опасност од повређивања 
запосленог." 

Промене у терминима су видљиве и у дефиницији термина "опасност" 
где је уместо дефиниције за „опасност“ која је раније била формулисана као: 

"Извор или ситуација која може довести до штете у виду повреде или 
нарушеног здравља, штете имовине, нарушавања околине радног места или 
комбинације наведеног." 

Убачена нова, у којој се „опасност“ третира као: 
"Извор, ситуација или деловање које може довести до штете у виду по-

вреде или погоршања здравља (3.8), или комбинације наведеног." 
Услед ове измене "здрављу" је дат већи значај, јер се на основу редефи-

нисаног појма опасности, сматра да последице везане за оштећења имовине и 
нарушавање радне средине, нису директно повезане са здрављем и безбедношћу 
на раду, већ је она у фокусу управљања добрима.  

Наведене измене, су поред наведеног, довеле и до терминолошког уса-
глашавања између стандарда и позитивне законске регулативе у Републици Ср-
бији. Управо је у Закону о безбедности и здрављу на раду, (даљем тексту Закон) 
„опасност“ дефинисана као: 

"Околност или стање које може угрозити здравље или изазвати повреду 
запосленог", где се као и у Стандарду не третирају оштећења имовине и наруша-
вање радне средине. 

Сви остали термини и дефиниције који се третирају у Стандарду ОХСАС 
18001 такође су, од раније, у складу са терминологијом Закона о безбедности и 
здрављу на раду. 

3.2 Увођење нових захтева Стандарда 
Унутар тачке 4.3.1 стандарда, као дела OH&S планирања, уведени су но-

ви захтеви у складу са хијерархијом управљања ризицима, који гласе: 
Када се дефинишу мере или се разматрају промене на постојећим мера-

ма, требало би размотрити редукцију ризика у складу са следећом хијерар-
хијом: 

a) елиминација; 
b) замена; 
c) инжењерске управљачке мере; 
d) означавање/упозорења и/или административне управљачке мере; 
e) средства и опрема за личну заштиту. 

Ова измена уведена је у духу успостављања превентивног система 
управљања безбедношћу и здрављем на раду, који представља срж модерног 
менаџмента и такође је у складу са Законом.  
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У складу са оваквим проактивним прилазом OH&S управљању, дошло је 
и до измена Стандарда у делу везаном за Управљање операцијама, које се екс-
плицитно односе на менаџмент променама, па се у тачки 4.4.6 наводи: 

Организација треба да одреди оне операције и активности које су у вези 
са идентификованим опасностима где је неопходна примена мера да би се 
управљало OH&S ризицима. Ово треба да укључи управљање променама. 

Оно што је фундаментално за примену овог захтева Стандарда је да 
организација треба да обезбеди ефективну примену превентивних, контролних и 
заштитних мера за оне ризичне процесе које сама одреди на основу почетног 
преиспитивања, резултата процене ризика и законских захтева. 

У тачки 4.5.2 Стандарда уведен је и нови захтев "Оцена усаглашености". 
Вредновање усаглашености подразумева провере и анализу процедура, 

упутстава и других докумената којима се описују процеси, али и анализу начина 
извршавања свих процеса и активности у организацији. Резултати ових актив-
ности треба да буду записи о мери усаглашености. Они треба да укажу на места 
или процесе које треба мењати, али такође приказују посвећеност учесника у 
процесима и руководства у поштовању законских и других захтева. 

У тачки 4.4.3.2 Стандарда уведени су нови захтеви за учешће и кон-
султације. Ово је још један захтев стандарда потпуно усаглашен са Законом. Запо-
слене мора неко заступати у вези са OH&S питањима и они морају бити инфор-
мисани ко је њихов OH&S представник, као и ко је представник руководства за 
OH&S, баш као што је то дефинисано и Законом. Организација треба да подстиче 
учешће у доброј OH&S пракси, и да подржава OH&S политику и циљеве, про-
цесом консултација и комуникација, код свих оних на које утичу њене операције. 

Нови захтеви за истраживање инцидената појављују се у тачки 4.5.3.1 
Стандарда. У случају настанка инцидента неопходно је предузети све мере да се 
спречи поново појављивање таквог догађаја. У том циљу врши се истраживање 
инцидената које подразумева добијање одговора на питања: 

Где, када, како и зашто се дешавају повреде и какве су њихове после-
дице. Вођење евиденција у области безбедности и здравља на раду - прописано 
Законом, у сагласности је са овим захтевом стандарда и превентивно је усмерена 
на упознавање етиологије настанка повреда.  

Све остале измене у стандарду ОХСАС 18001:2007 учињене су искљу-
чиво са циљем усаглашавања са ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004. 

4. ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Поступак процене ризика у ширем смислу, представља без сумње, нај-

значајнији део система безбедности и здравља на раду. Ни Стандард ни Закон не 
предлажу конкретну методологију за процену ризика, него се позивају на бројне 
постојеће, међународно признате методологије, чији избор зависи од величине и 
организационе структуре предузећа, области њеног пословања и нивоа посто-
јећих ризика. 

Међутим и Стандард и Правилник о начину и поступку процене ризика 
на радном месту и у радној околини, дефинишу поступак процене ризика на ве-
ома сличан начин и предвиђају подударне оквире спровођења поступка процене 
ризика који су предмет поређења у табели 2. 
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Табела 2: Поређење поступка процене ризика према Правилнику и Стандарду 

Правилник о начину и поступку процене 
ризика на радном месту и у радној 

околини 

Стандард ОХСАС 18001:2007 
 и ОХСАС 18002:2000 

 Општи подаци о послодавцу 

 Почетно преиспитивање 
система безбедности и здравља 
на раду 

 Опис технололошког и радног процеса, 
опис средстава за рад и њихово 
груписање и опис средстава и опреме за 
личну заштиту на раду, 

 Снимање организације рада 
 Препознавање и утврђивање опасности и 

штетности на радном месту и у радној 
околини 

 Идентификација опасности 

 Процењивање ризика у односу на 
опасности и штетности 

 Процена ризика 

 Утврђивање начина и мера за откла-
њање, смањење или спречавање ризика 

 Дефинисање циљева и ОХСАС 
програма управљања 

 Закључак  Преиспитивање од стране 
руководства и стално 
унапређење система 

 Измене и допуне акта о процени ризика. 

 
Из Табеле 2 јасно се види да су поступци процене ризика дефинисани 

Стандардом и правним оквирима, скоро потпуно подударни и да обухватају исте 
или сличне активности, што доприноси пуној компатибилности оба прилаза. 

5. ЗАКЉУЧАК 
У модерним државама одавно је постала очигледна неопходност да се 

кроз дефинисане стандарде понашања и правне оквире, остваре партнерски од-
носи између свих учесника у области безбедности и здравља на раду. Влада, 
Унија послодаваца и синдикати радника, чине три кључна субјекта чија тесна са-
радња, представља основу успеха у имплементацији система безбедности и здра-
вља на нивоу Државе. Успостављање OH&S система на основама Закона и стан-
дарда ОХСАС 18001:2007 у коме би учествовале све заинтересоване стране, нај-
бољи је начин за остварење свих етичких и економских бенефита. Због тога је 
усаглашеност Правне регулативе једне државе са међународно прихваћеним ста-
ндардима од изузетне важности. 

Може се закључити да је усклађеност правних оквира Републике Србије у 
области безбедности и здравља на раду са интернационалним стандардом ОХСАС 
18001:2007 на изузетно високом нивоу и не постоји ни најмања колизија приликом 
њихове заједничке примене.  

Може се такође рећи да успостављање система безбедности и здравља на 
раду према захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007 олакшава примену закон-
ских одредби јер пружа механизме у виду разрађених процедура са дефиниса-
ним одговорностима за сваку појединачну активност у извршавању конкретних 
задатака. Стандард такође захтева постављање посебних, квантификованих ци-
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љева на унапређењу система безбедности и здравља на раду, чије је испуњавање 
лако пратити, узимајући у обзир да су они прецизно дефинисани.  

Овако детаљно разрађени механизми недостају послодавцу и лицу за 
безбедност и здравље у константном напору да испоштују све законом утврђене 
норме, па испуњење захтева Стандарда представља логичну надоградњу система 
безбедности и здравља на раду и олакшање у примени законске регулативе.   

Стандард ОХСАС 18001:2007 представља, дакле, моћан алат у рукама 
менаџмента који помаже да се са лакоћом управља системом безбедности и 
здравља на раду у било ком предузећу. 
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ПОВРЕДЕ НА РАДУ У ИНДУСТРИЈИ ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА 
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КЕРАМИЧКУ ИНДУСТРИЈУ 

 
Борислав Симендић1, Бранислав Сантрач1, Божидар Газдић2 

РЕЗИМЕ 

Циљ овог рада је анализа проблема повреда на раду у односу на узрок, тип и по-
следице повреде у одређеном временском периоду. Анализа је проведена за регион Јуж-
но бачког округа у периоду 1991 – 1998 година, као простор за анализу укупних повреда, 
а као представник керамичке индустрије одабрана је фабрика електропорцеланских 
изолатора у Новом Саду. Статистичком анализом је утврђено да су водећи узроци повре-
ђивања радника у посматраном осмогодишњем периоду биле механичке опасности и 
опасности које се појављују у вези са карактеристикама радних места. 

Резултати овог рада могу наћи практичну примену у контроли и превенцији по-
вреда на раду, односно код анализе радног простора и радних места при изради Акта о 
процени ризика. 

Кључне речи: повреде на раду, керамичка индустрија, проценa ризика 
 
 

INJURIES AT WORK IN SOUTH BAČKA DISTRICT,  
WITH A VIEW ON THE CERAMICS INDUSTRY 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze injuries at workplace according to type, cause and 
consequences of the injuries within a specific time. Тхе аnalysis is carried out for South Bačka 
region in the period 1991-1998. The ‘Elektroporcelan’ factory for electric insulators was 
chosen as a representative of the ceramics industry. By statistical analyses, it is concluded that 
the main causes for injuries of workers were mechanical dangers and dangers due to specific 
characteristics of the individual workplace. 

Results of this paper can find practical application in control and prevention of 
injuries at workplace, as well as in analyses of workplace and work environment during the 
risk assessment process. 

Key words: accidents at work, ceramics industry, risk assessment. 

1. УВОД 
Најчешће опасности на радном месту су повреде и болести запослених. 

Интересантно је позабавити се последицама опасности односно повредама запо-
слених (инцидентима) у једном ширем пословном систему као што је то Јужно 
бачки округ, односно у делу који се односи на индустрију.У оквиру индустрије, 

                                                
1 Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Шкосла 1 
2 Електропорцелан, Нови Сад 
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посебни сегмент чини производња и прерада неметала, где се опет налази кера-
мичка индустрија. У току процеса запослени могу бити изложени и механичким 
и електричним опасностима као и физичким, хемијским и биолошким штет-
ностима. Активности везане за процесе у индустрији садрже велику вероватноћу 
излагања опасности и несрећи, односно садрже одређени ризик. Ризична група у 
индустријским процесима су запослени ангажовани на пословима који се обав-
љају уз употребу техничких средстава и оруђа. Процена ризика укључује серију 
логичких корака (1,2), који омогућују аутору да систематски уочава опасности 
уоквиру одређених производних активности и да утврђују ниво могућег ризика. 
У случају детекције опасности, оне се издвајају у погодном облику, што омогу-
ћује извршиоцима највећи могући ниво рада и заштите здравља. Потенцијални 
ризик, мора се утврдити у контексту процене ризика, тако да извршиоци могу 
бити детаљно информисасни о преосталим опасностима.  

Основу процене ризика чине следећи фактори: 
- вероватноћа несреће коју проузрокује повреда (вероватноћа понав-

љања) 
- учесталост и трајање излагања опасности 
- степен оштрине могуће несреће 
- технички и људски простор за минимизирање односно спречавање 

несреће  
У овом раду дат је статистички приказ повреда остварених у индустрији 

једног региона у посматраном периоду од 1991-1999 године.  
Уоквиру региона посебно је анализирана грана производње и прераде 

неметала, а затим су као репрезент керамичке индустрије,анализиране повреде 
на раду оставарене у периоду 2005-2008. године у фабрици електропорцеланс-
ких изолатора „Електропорцелан“ у Новом Саду.  

Циљ рада је да се на основу анализе повреда на раду прикажу најважнији 
узрочници повреда на раду у керамичкој индустрији, односно да се даде процена 
за ризик од механичких и електричних опасности, као и физичких, хемијских и 
биолошких штетности у керамичкој индустрији. 

2. АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ У РЕГИОНУ  
ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ 1991-1999 ГОД 

Анализа карактеристика повреда на раду у Јужнобачком округу, у који 
спадају општине; Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, 
Жабаљ, Нови Сад, Србобран, Темерин, Тител је обухватио све повреде на раду, 
запослених у региону у периоду 1991-1999 године.  

Подаци о повређивању радника су узети из документације Републичког 
регистра за повреде на раду - Сектор за Аутономну Покрајину Војводину, Заво-
да за здраствену заштиту радника Нови Сад (3).  

Подаци о повреда ма су приказани ну табели 1. 
Анализом података приказаних у табели 1, може се уочити за цео сектор 

индустрије, да од повреда, отворене ране са 43,79 % су најзаступљеније, затим 
долазе контузије са 20,21%, затим дејство јонизујућег и нејонизујућег зрачења са 
11,06 % заступљености,после њих долазе уганућа и преломи са 7,91 и 7,34 %. 

У случају анализе једног сегмента као што је то производња и прерада 
наметала(грана где је присутна и керамичка индустрија), исто као и код целокупне 
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индустрије, отворене ране као најчешћа последица повређивања су присутне са 
47,30 %, на другом месту су контузије са 16,22 %, да би даље могли издвојити 
преломе, уганућа и дејство зрачења са 10,81, 9,42 и 8, 11 %. 

Табела 1.: Повређени на радном месту према индустријској групи и 
 природи повреде у Јужнобачком округу у периоду 1991-1998 
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Електро-
привреда 

бр 26 -- 55 1 -- 89 5 95 30 -- 40 -- 341 
% 7,62 -- 16,13 0,29 -- 26,10 1,47 27,86 8,80 -- 11,73 -- 100,00 

Производња, 
прерада 
нафте и гаса 

бр 47 2 47 4 1 69 3 77 25 4 10 1 290 

% 16,21 0,69 16,21 1,38 0,34 23,79 1,03 26,55 8,62 1,38 3,45 0,34 100,00 

Црна 
металургија 

бр 20 1 18 -- 2 145 21 64 25 -- 44 -- 340 
% 5,88 0,29 5,29 -- 0,59 42,65 6,18 18,82 7,35 -- 12,94 -- 100,00 

Прерада 
обојених метала 

бр 11 -- 11 1 -- 41 1 35 11 -- 2 -- 113 
% 9,73 -- 9,73 0,88 -- 36,28 0,88 30,97 9,73 -- 1,80 -- 100,00 

Производња, 
прерада 
неметала 

бр 8 -- 7 1 1 35 1 12 3 -- 6 -- 74 

% 10,81 -- 9,46 1,35 1,35 47,30 1,35 16,22 4,05 -- 8,11 -- 100,00 
Металопре-
рађивачки 
комплекс 

бр 203 5 146 1 34 935 36 467 177 5 770 -- 2779 

% 7,30 0,18 5,25 0,04 1,22 33,65 1,30 16,80 6,37 0,18 27,71 -- 100,00 

Бродоградња бр 23 -- 32 -- 1 101 4 114 45 1 186 -- 507 
% 4,54 -- 6,31 -- 0,20 19,92 0,79 22,49 8,87 0,20 36,68 -- 100,00 

Производња 
електричних 
машина 

бр 51 1 45 1 6 158 4 85 26 -- 34 -- 411 

% 12,41 0,24 10,95 0,24 1,46 38,45 0,97 20,68 6,33 -- 8,27 -- 100,00 

Производња, 
прерада 
хемијских 
производа 

бр 24 3 22 2 1 111 4 76 59 -- 17 1 320 

% 7,50 0,94 6,88 0,62 0,31 34,69 1,25 23,75 18,44 -- 5,31 0,31 100,00 

Производња 
грађевинских 
материј. 

бр 75 -- 59 2 5 194 20 207 28 1 51 1 643 

% 11,66 -- 9,18 0,31 0,78 30,17 3,11 32,19 4,35 0,16 7,93 0,16 100,00 

Производња, 
прерада 
дрвета 

бр 21 -- 9 1 5 92 6 49 4 -- 9 -- 196 

% 10,71 -- 4,59 0,51 2,55 46,94 3,06 25,00 2,04 -- 4,59 -- 100,00 

Производња, 
прерада 
текстила и коже 

бр 96 8 105 1 13 538 47 286 35 3 56 -- 1188 

% 8,08 0,67 8,84 0,08 1,09 45,29 3,96 24,07 2,95 0,25 4,71 -- 100,00 

Производња, 
прерада 
хране и пића 

бр 256 9 399 22 36 2806 167 853 200 12 143 2 4905 

% 5,22 0,18 8,13 0,45 0,73 57,22 3,40 17,39 4,08 0,24 2,92 0,04 100,00 
Све друге 
индустријске 
групе 

бр 66 1 44 3 8 216 9 132 12 1 29 1 522 

% 12,64 0,19 8,43 0,57 1,53 41,38 1,72 25,29 2,30 0,19 5,56 0,19 100,00 

Укупно 
бр 927 30 999 40 113 5530 328 2552 680 27 1397 6 12629 
% 7,34 0,24 7,91 0,32 0,89 43,79 2,60 20,21 5,38 0,21 11,06 0,05 100,00 
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3. АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ У ФАБРИЦИ  
АД "ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН " НОВИ САД 

Пре него што приступимо анализи повреда на раду у фабрици електро-
порцеланских изолатора, потребно је да се упознамо са процесом израде изола-
тора. Процес израде изолатора састоји се од следћих фаза; израда масе, израда 
облица, обликовање, сушење, глазирање, печење, завршна обрада и паковање. 

3.1. Процес израде изолатора 
3.1.1. Израда масе 
Процес израде порцеланских изолатора се одвија такозваним мокрим по-

ступком. Сировине за производњу изолатора се допремају камионима и одлажу 
у одговарајући магацински простор. Одавде се помоћу транспортних колица до-
премају у оделење за производњу масе (маса млин). Овде се прво сировине од-
меравају према задатој рецептури и убацују у млинове са куглама за мокро мле-
вење. Након завршеног млевења, ваздушним пумпама керамичка суспензија се 
транспортује преко одговарајућих вибро сита у централне базене са ротирајућом 
мешалицом. У централним базенима се свеже самлевене суспензија меша са по-
вратном масом из уређаја за размуљивање повратне масе и затим се клипним пу-
мпама транспортује у филтер пресе, где се врши филтрација суспензије, при 
притиску од 12-14 бара, а као производ филтрације добивају се филтер погаче 
влажности 20-24 %. Филтер погаче се транспортним колицима транспортују у 
оделење за израду облица. 

3.1.2. Израда облица 
Облице представљају полупроизвод у облику цилиндара или ваљака и 

израђују се прерадом филтер погача на пужној вакум преси. Облице са вакум 
пресе се помоћу електричног виљушкара транспотрују у оделење за сушење об-
лица (електрично или природно), где се суше до влаге од 18-19 %. 

3.3. Обликовање 
Припремљене облице се помоћу електичне дизалице постављају на копир 

стругове за обликовање ротацио симетричних тела помоћу одговарајућих ножева 
за остругавање. Након завршеног обликовања изолатори се одлажу на транс-
портне регале и одлажу помоћу транспортних колица у сушаре. 

3.1.4. Сушење 
Процес сушења се одвија у коморним сушарама са електричним загрева-

њем до температуре од 100 оС. Процес сушења се завршава када се постигне вла-
жност материјала мања од 1%. Након завршетка процеса, изолатори на регалима 
се транспортују до оделења глазирања и помоћу електричне дизалице се скидају 
са регала и постављају на уређај за глазирање. Глазирање се одвија поступком 
умакања изолатора у каде за глазирање са припремљеном глазурном суспензи-
јом. Након завршеног глазирања изолатори се на регалу и са колицима или ви-
љушкарем таранспортују до пећи за печење изолатора.  

3.1.5. Печење (синтеровање) изолатора 
Глазирани изолатори се постављају помоћу електричне дизалице или ви-

љушкара у вагонете за печење.Процес печења се одвија у коморним гасним пе-
ћима, а максимална температура печења је 1300 оС. Након завршеног процеса 
печења изолатори добивају своје коначне механичке и електричне особине и за-
тим се помоћу електичног виљушкара допремају у оделење брусионе и монтаже. 
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3.1.6. Завршна обрада 
Брушењем изолатора на брусилицама са дијамантским брусом, постижу 

се њихове коначне димензије. Комплетирање изолатора са одговрајућим прибо-
ром се врши у оделењу монтаже, помоћу цементног или сумпорног везива. На-
кон завршне обраде изолатори се испитују, према механичким и електричним 
захтевима, а изолатори који су задовољили услове испитивања се пакују у одго-
варајућу дрвену или картонску амбалажу. 

3.2. Анализа повреда  
Из изложено се јасно уочава да велики део активности у току процеса 

производње електропорцелана заузима манипулација са полупроизводима и њи-
хов транспорт из оделења у оделење..Фабрика на овој локацији постоји од 1922. 
године, а овакав процес датира од 1970. године. У табели 2. је дата анализа по-
вреда за последње 4 године и односи се на укупан број од 150 радника. 

Табела 2.:Повреде на раду у АД Електропорцелан Нови Сад  
у периоду 2005-2008. године 

Место 
настанка Шифра Узрок Локација повреде Врста повреде 

2005. година 
Брусиона 02 Лом изолатора Повреда тела Отворена рана 

Глазирање 03 Квар дизалице Повреда руке Површинска  
повреда 

03 Лом изолатора Повреда прста Отворена рана 

Маса млин 
03 Квар колица за 

транспорт Повреда ноге Контузија 

02 Пад филтер плоче Повреда ноге Прелом 
02 Пад филтер плоче Повреда ноге Контузија 

Алатница  13 Непрописан рад  Повреда шаке Површинска 
повреда 

Ресторан 10 Клизав под Повреда ноге Угануће 
Околина 10 Клизав тротоар Повреда ноге Ишчашење 
Укупно повреда    9 

2006. година 

Брусиона 02 Брусилица Повреда руке Отворена рана 
02 Брусилица Повреда руке Отворена рана 

Маса млин 02 Механички удар Повреда руке Површинска 
повреда 

Обликовање 03 Руковање са тран-
спортном палетом 

Пригњечење 
прста Контузија 

Алатница 01 Монтажа алата Пригњечење 
прста Контузија 

Магацин 03 Утовар 
материјала Повреда главе Површинска 

повреда 

Околина 
02 Улаз у аутобус Угануће зглоба Угануће 

11 Непрописно 
заштићен шахт Повреда ноге Ишчешење 

Укупно повреда    8 
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2007. година 

Брусиона 03 Лом изолатора Посекотина на 
руци 

Површинска 
повреда 

Маса млин 03 Квар машине Повреда руке Отворена рана 

Обликовање 
01 Лом прибора Посекотина на 

шаци Отворена рана 

01 Вретено Посекотина на 
шаци 

Површинска 
повреда 

Монтажа 03 Лом изолатора Повреда ноге Отворена рана 

Одржавање 02 Пад зупчаника 
при монтажи Повреда ноге Отворена рана 

Укупно повреда    6 
2008 година 

Глазирање 03 Лом изолатора Пригњечење 
прста 

Површинска 
повреда 

Маса млин 02 Пад филтер плоче Повреда руке Отворена рана 

Обликовање 01 Вретено Посекотина на 
шаци Отворена рана 

Контрола 03 Транспорт 
изолатора Повреда руке Отворена рана 

Магацин 03 Лом изолатора Лакша повреда 
руке 

Површинска 
повреда 

Укупно повреда    5 
Укупно повреда 
за период  
2005-2008. год 

   28 

 
Из табеле уочавамо да је у посматраном периоду остварено укупно 28 по-

вреда, а структура узрочника повреда, типа и локације повреда дата је у табели 3. 
Табела 3: Структура повреда у АД Електропорцелан према узрочницима,  

типу и локацији повреде 

Узрок повреде % Тип  
повреде % Локација 

повреде % 

Механичке опасности 85,7 Отворене 
ране 39,4 Маса млин 21,4 

Недовољна безбедност због 
ротирајућих и покретних делова 14,3 Површинске 

ране 28,6 Брусиона 14,8 

Слободно кретање делова или 
материјала 22,1 Контузија 14,3 Обликовање 14,8 

Унутрашљи транспорт и кретање 
радних машина и возила 39,3 Угануће 10,7 Глазирање 10,7 

Опасности које се појављују у вези 
са карактеристикама радног места 14,3 Ишчашење 7,1 Околина 10,7 

Могућност клизања и спотицања 7,2     
Физичка нестабилност радног места 3,6     
 3,6     
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Анализом података приказаних у табели 2, односно табели 3, уочава се 
да су највећи узрочници повреда механичке опасности, које су присутне са 85,7 
% у укупном броју повреда. Остали узрочници као опасности везане за коришће-
ње електричне енергије и штетности које се појављују у процесу рада  

(прашина) нису присутни у наведеним подацима. Од типова повреда нај-
више су присутне отворене ране са 39,4 %, слично као и у осталој индустрији Ју-
жнобачког округа. По локацији настанка, највише повреда је настало у оделењу 
израде порцеланске масе (маса млин), где је иначе највише присутан мануелан 
рад. 

4. ЗАКЉУЧЦИ 
1. У посматраном периоду 1991-1999 година у индустрији Јужнобачког 

округа најчешће последице повређивања радника су биле отворене 
ране са 43.8 %. 

2. У истом периоду у инустрији производње и прераде неметала, отво-
рене ране и лацерације су такође имале највећи удео у структури по-
вреда са учешћем од 47.30 %. 

3. У фабрици електропорцеланских изолатора Ад Електропорцелан, 
Нови Сад, као репрезенту керамичке индустије, најчешће последице 
повређивања су такође биле отворене ране и лацерације. 

4. Најчешћи узрочници повређивања радника у фабрици електропорце-
ланских изолатора су биле механичке опасности са уделом од 85,7 %, 
односно унутрашњи транспорт и кретање радних машина и возила са 
уделом од 39, 3 %. 

5. По локацији настанка повреда, због највећег удела мануелног рада у 
оделењу израде масе (маса млин) повреде су најприсутније са укуп-
ним учешћем од 21,4 %. 

5. ЛИТЕРАТУРА: 
1. Б. Николић: Акт о процени ризика, Саветовање о безбедности и здрављу 

на раду, Нови Сад, 2007. 
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4. Б. Симендић, С. Мајкић: Примена електропорцеланске масе повећаних 

механичких захтева за производњу изолатора за електродистрибутив-
на постројења, Саветовање енергетичара Србије са међународним уче-
шћем, Врњачка бања, 2008. 
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА 
АБЦ АНАЛИЗОМ 

 
Тима Сегединац1, Бранко Милисављевић2 

РЕЗИМЕ 

Управљање ризиком представља сложен процес претварања квалитативних 
стања у квантитативна, да би се ти подаци могли јасније сагледати и моделирати. АБЦ 
анализа је поступак који би могао да визуализује комплетан процес и да помогне 
приликом избора групе недозвољено високих ризика које треба смањити. У овом раду је 
приказан поступак примене АБЦ анализе на поступак управљања ризиком на примеру 
малих предузећа, уз коришћење дијаграма типа пре- после. 

Кључне речи:АБЦ аналлиза, ризик, управљање,процена ризика,мала предузећа 
 
 

RISK MANAGEMENT FOR SMALL COMPANIES  
USING ABC ANALYSIS 

 
ABSTRACT 
Risk management is a complex process in which qualitative states are being represen-

ted in terms of quantitative data. ABC analysis is a method which could be used for visualizing 
the complete managed process. ABC analyses could also be helpful during the identification of 
unacceptable high risks. In this paper, we present application of ABC analysis in risk mana-
gement for small companies. Before – after diagrams are used for that purpose.  

Key words: ABC analyses, risk, small companies, management risk  

1. УВОД 
Процена ризика у радним организацијам представља сложен процес, са 

елементима претварања квалитативних параметара у квантитативне. У таквом 
процесу може да дође до грашка које се тешко могу уочити.  

Постоји више метода које омогућавају да се на прихватљив начин изрази 
ниво ризика којем су изложени радници у предузећима. То су, на пример, методе 
по ПИЛЗ-у и КИННИ-ју. У тим методама је уграђена логика нелинеарног пора-
ста ризика која је приказана кривом са дијаграма на слици 1  

Ако се након испитивања нивоа ризика уоче неприхватљиво високи 
ризици, потребно је да се примену мере за његово смањењње. Овакав поступак, 
(два корака) се може проширити АБЦ аналлизом, која би накнадно на прегледан 
начин контролисала оба корака и дала нове податке за комплетније и закљу-
чивање о предходном и хакнадном стању ризка. 
                                                

1 др Тима СЕгединац, Висока техничка школа Школска 1 Нови Сад 
2 др Бранко Милисављевић, Висока техничка школа Школска 1 Нови Сад 
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Сл. 1 Дијаграм пораста нивоа у функцији категорије ризика 

2. ТЕОРИЈАСКА ОСНОВА 

2.1. АБЦ анализа 
АБЦ анализа је поступак разјашњавања природних и друштвених дога-

ђаја. Настала је као метода италијанског економисте Парето-а, који је уочио да 
се 80% друштвеног богатства налази у поседу 20% грађана, а да преосталих 80% 
грађана има 20% богатства. Оваква расподела је уочена у многим појавама, па је 
Паретово правило постало, основа за формирање методе која је позната под на-
зивом АБЦ – метода. У њој се зависно променљива дели на три опсега. Први 
обухвата 80%, други још 15%, а трећи преосталих 5%. Сектори на зависној про-
менљивој одређују процентуалну поделу на апсциси. 

Ова метода може успешно да се примени на анализу процене ризика у 
радним организацијама, обзиром да је су ризици распоређени слично другим 
природним и друштвеним појавама. 

3. ПРОЦЕНА РИЗИКА У МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
Као основа за за АБЦ анализу је узет пример процене ризика у дава мала 

предузећа:  
1. »Алба - Моз«, Војвођанска 10, К. Станковића бб из Сомбора и  
2. »Биро за геодетске послове Петровић«, Булевар Војводе Степе 13, Нови 

Сад.  
Подаци су преузети из пројекта о процени ризика који је сачинила Ви-

сока техничка школа струковних студија из Новог Сада.  
Ризици на радним местима у »Бироу за геодетске послове Петровић« су 

увршћени у наредну табелу (Таб. 1). Ризици обухватају комплетне радне актив-
ности два запослена радника у предузећу. Редослед ризика је преузет из пројекта. 
Ризици обухватају сегменте везане за радни простор, рад у канцеларији, превоз 
службеним аутом до радних локација, и рад на терену (премеравање земљишта). 
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Табела 1.: Ниво ризика у предузећу »Биро за геодетске послове Петровић«  

Редни број 
ризика 

Процена  
стања  
ризика 

Ниво ризика 
након мера за 

његово смањење  
 1 0.05 
 3 2 
 1.5 0.25 
 6 2 
 16 2 
 60 2 
 40 16 
 4 4 
 40 16 
 0.033 0.06 
 0.5 0.5 
 0.1 0.1 
 0.0016 0.0016 
 0.4 0.4 
 1 1 
 0.5 0.5 
 2 2 

 
На основу података из табеле 1. је сачињен дијаграм који на сликовит 

начин приказује стварно стање ризика у тренутку снимања и ниво ризика након 
наложених мера за његово смањење што је приказано на наредној слици 2. 

 
Слика 2.: Дијаграм АБЦ анализе ризика у »Бирооу за геодетске послове Петровић« 
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Ризици на радним местима у.»Алба-Моз«, Војвођанска 10, К. Станкови-
ћа бб, Сомбор су уврштени у наредну табелу 2. Ризици обухватају комплетне 
радне активности 19 запослених у предузећу. Редослед ризика преузет из про-
јекта. Ризици обухватају сегменте везане за радни простор, рад у канцеларијама, 
радионицама (на машинама и радним столовима), превоз камионом до радних 
локација, и рад на терену (уградња стакла). 

Табела 2.: Ниво ризика у предузећу.»Алба - Моз«  

Редни број 
ризика 

Процена 
стања 
ризика 

Ниво ризика 
након мера за 

смањење 

Редни 
број 

ризика 

Процена 
стања 
ризика 

Ниво ризика 
након мера 
за смањење 

18. 0,25 0,25 35. 0,0165 0,0165 
19. 4 3 36. 20 0,02 
20. 112,5 3,75 37. 200 5 
21. 0,066 0,066 38. 20 2,5 
22. 50 3,75 39. 4 3 
23. 4 3 40. 112,5 37,5 
24. 20 3,75 41. 20 5 
25. 16 2 42. 20 5 
26. 60 2 43. 50 3,75 
27. 40 16 44. 4 3 
28. 4 4 45. 112,5 37,5 
29. 40 16 46. 20 3,75 
30. 20 5 47. 20 5 
31. 50 3,75 48. 50 3,75 
32. 4 3 49. 4 3 
33. 6 2 50. 112,5 37,5 
34. 3 2 51. 20 3,75 

 
На основу података из табеле 2. је сачињен дијаграм који на сликовит 

начин приказује стварно стање ризика у тренутку снимања и ниво ризика након 
наложених мера за његово смањење  

4. ДИСКУСИЈА 
На основу приказаних дијаграма се може закључити да се уочени ризици 

могу успешно пратити АБЦ анализом. Сектори на ординати: А (80%), Б (наред-
них 15%) и Ц - преосталих 5%, приказују који су кључни ризици и који ризици 
треба да буду сведени на минимум.  

На обрађеним примерима се уочава за предузеће са више радника, да је 
80% ризика обухватило 11 врста ризика (што чини 30%), док је у предузећу са 
два радника само 16% ризка учествовало у 80% висине укупног ризика. Поред 
тога дијаграми на прегледан начин приказују ниво ризика и шта је постигнуто 
мерама за смањање ризика. 

5. ЗАКЉУЧАК 
АБЦ анализом се у процени ризика може постићи: 1.прегледно сагледа-

вање стварног стања ризика у предузећу (визуализација стања) 2. прегледно 
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сагледавање измењеног стања ризика након наложених и спроведених мера за 
смањење ризика 3.уочавање проблематичних ризика на обе криве – пре и после 
(они који се налазе у сектору А). 

Ово истраживање би могло да се настави са АБЦ анализом ризика у 
великим предузећима у којима има далеко више различитих и високих ризика. 

 
Слика 3.: Дијаграм АБЦ анализе ризика.»Алба - Моз« 
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ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА ПОЛИМЕРНА AMБAЛAЖA 
 

Петра Тановић1 
tan@eunet.yu 

REZIME  

Ambaлажа је неопходан пратилац свих производа. Не постоји ни један производ 
који се не пакује, нарочито храна. Нема здравствено безбедне хране без правилно ода-
бране и адекватно примењене комбинације амбалажних материјала и амбалаже, штo зна-
чајно утиче на квалитет и одрживост упакованих производа. Да би нека амбалажа могла 
да се користи за паковање мора да има добре баријерне карактеристике, да је здрав-
ствено исправна и да буде еколошки прихватљива, односно да немa негативан утицај на 
здравље људи. Полимерна амбалажа испуњава све наведене услове. 

Kључne рeчи: амбалажа, здравствена исправност, полимери 
 
 

POLYMER CONTAINERS THAT MEET HEALTH  
AND SAFETY REGULATIONS 

ABSTRACT 

The container is a major component of every product. There is no product that can be 
kept without a container, especially food. One cannot have healthy food without a carefully 
chosen and adequately applied combination of packing materials and a container, which 
significantly influences the quality and maintenance of packed products. In order to use a certain 
container it has to provide good protection, meet health safety standards and be ecologically ac-
ceptable, that is, it must not have negative influence on one’s health. Polymer containers meet all 
the regulations mentioned. 

Key words: packaging, health safety standards, polymers 

1. УВОД  
Свакодневно се сусрећемо с упакованим производима у квалитетној, 

функционалној и лепо дизајнираној амбалажи. На свом путу од произвођача до 
потрошача роба је изложена разним утицајима и напрезањима koji je могу више 
или мање оштетити или сасвим уништити. Задатак амбалаже је да робу на том 
путу што боље заштити, да би дошла у руке потрошача неоштећена (7). Код 
неких роба ни то није довољно, већ се тражи од амбалаже да робу штити још 
неко време и код купца. Амбалажа мора заштити робу од разних механичких 
напрезања, атмосферских утицаја, од физичких и хемијских утицаја, од дело-
вања микроорганизама, инсеката и глодара. Oсим тога амбалажа треба да спречи 
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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губитак робе или неких њених састојака у околину, било зато што њихов губи-
так смањује квалитет робе или зато што роба и њени састојци представљају 
опасност по околину (13).  

Амбалажа са производом чини једну целину. Амбалажа у промету роба 
има следеће улоге: заштитну, продајну, употребну и еколошку. Код добре амба-
лаже морају бити добро остварене и међусобно усклађене све улоге. 

Амбалажа је све оно у чему је роба смештена или материјал у који умо-
тана (3).  

Амбалажа утиче на здравље људи на разне начине, тако да се њен утицај 
на здравље људи може посматрати са аспекта: 

- квалитета амабалаже и њене заштитне функције  
- здравствене исправности саме амбалаже 
- пружања информација осносно декларисањем и 
- утицаја амбалаже на животну средину. 

1.1. Квалитет амбалаже и њена заштитна функција 
Производи се пакују у разне врсте амбалаже: стаклену, папирну, дрвену, 

металну и полимерну амбалажу. У овом раду ће бити предтављен утицај поли-
мерне амбалаже на здравље људи, с обзиром да се од ње производи око 50% 
укупно произведених амбалажних јединица. Пластични материјали било поједи-
начно или у комбинацији са другим материјалима незаменљиви су у савреме-
ном, естетском и функционалном паковању. Својим изгледом физичким и хе-
мијским својствима превазилазе својства папирне, картонске, стаклене и метал-
не амбалаже. Најчешће коришћени полимерни материјали су: полиетилен, поли-
пропилен, полиамид, полистирен, полиестар, поливинилиденхлорид, поликарбо-
нат, полиуретан и поливинилхлорид са и без омекшивача. Изабрати прави поли-
мерни материјал за једну конкретну намену није ни мало лак посао. Амбалажни 
материјал се бира на основу особина производа који се жели паковати, предви-
ђеног поступка паковања, на основу особина амбалаже, а да би се могао кори-
стити за паковање мора да испуњава следеће услове(1): 

- да је здравствено исправан, 
- да је без мириса и укуса, 
- да потпуно заштити производ од деловања спољних утицаја, 
- да има добра баријерна својства за гасове, водену пару, светлост и 

раствараче, 
- да нема интеракције са производом, односно да нема супстанце које 

могу да мигрирају из амбалаже у запаковани производ, 
- да омогући заштиту од деловања ароматичних материја,  
- да има добру механичку отпорност, 
- да има задовољавајућу отпорност на деловање температуре (повише-

не и снижене), 
- да је отпоран на деловање и да не пропушта масноће, 
- да се од њега могу производити разни облици амбалаже, 
- да се на њега може штампати, 
- да је еколошки прихватљив и 
- да му је цена ниска. 
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Најстрожи захтеви се постављају пред амбалажне материјале за пакова-
ње прехрамбених и фармацеутских производа. Да би амбалажа могла да се кори-
сти за паковање пред њу се постављају захтеви за одређени квалитет. Контрола 
квалитета полимерних амбалажних материјала се врши (4): 

- у току њихове производње у фабрикама произвођача амбалажних ма-
теријала и амбалаже 

- у току пријема и њихове примене у фабрикама корисника амбалаже 
- у специјализованим лабораторијама за контролу квалитета амбалаж-

них материјала и амбалаже. 
Треба имати у виду да неодговарајући материјал и лоше одабрана амба-

лажа могу знатно утицати на одрживост упакованог производа, на квалитативне 
карактеристике производа а самим тим и на здравље људи.  

Испитивања полимерних амбалажних материјала и амбалаже могу се по-
делити на (8):  

- испитивање физичко-хемијских својстава 
- испитивање баријерних својстава 
- испитивање здравствене исправности. 
На тржишту постоји велики број полимерних материјала, па се намеће 

питање који од тих материјала могу да се користе за израду амбалаже за пакова-
ње прехрамбених производа. У ту сврху се може користити сваки полимерни ма-
теријал који штити упаковани производ од загађења из околине и спречава њего-
во кварење, а не садржи састојке који су штетни људско здравље и могу да ми-
грирају из амбалаже у храну. 

Један од најважнијих параметара при одабиру материјала је здравствена 
исправност амбалаже и њена баријерна својства, која ће штити упаковани садржај 
од утицаја кисеоника, водене паре и светлости из околине или губитак осетљивих 
компоненти из производа кроз амбалажу. Под појмом баријерности подразумева 
се карактеристика квалитета фолија да у мањој или већој мери пропушта светлост, 
водену пару и гасове, што је последица структуре материјала. Правилно одабрана 
и адекватно примењена амбалажа значајно утиче на квалитет и одрживост упако-
ваних производа. Нема здравствено безбедне хране без правилно одабране и 
примењене комбинације амбалажних материјала и амбалаже.  

Светлост као негативан чиниоц спољне средине смањује хранљиву вред-
ност и рок одрживости производа, јер започиње или убрзава разградњу садржаја 
(9). Амбалажни материјали различито пропуштају светлост. Светлост разара 
витамине и тиме смањује хранљиву вредност намирница које садрже витамине 
(млеко, воћни сокови....).  

Од витамина на које светлост негативно утиче су: Б2, Б6, Б12, А, Ц. Све-
тлост утиче на промену укуса производа, јер под утицајем светлости започињу 
или се убрзавају оксидациони процеси.  

Негативан утицај светлости на храну можемо спречити или бар значајно 
умањити применом амбалаже која не пропушта или веома мало пропушта све-
тлост.  

Препоручује се примена амбалажних материјала који садрже UV ап-
сорбере.  

У следећој табели приказани су резултати пропустљивости светлости ам-
балаже од полистирена (PS), полипропилена (PP) и полипропилена са бари-
јерним слојем PP/B/PP.  
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Табела 1: Пропустљивост светлости амбалаже 

Таласна 
дужина (nm) 

Пропустљивост  (%) 
PS PPc PP/B/PP 

215 50 79,40 36,30 
225 15,80 19,90 10,00 
230 10,00 14,40 8,70 
235 7,90 12,50 6,60 
240 6,00 9,50 5,70 
245 4,70 7,50 4,30 
250 4,10 6,60 3,90 
260 3,60 5,40 3,30 
275 3,00 2,10 2,10 
290 2,30 1,50 1,50 
300 1,70 1,20 1,30 
310 1,10 1,00 1,10 
325 1,20 1,00 1,30 
350 1,10 0,00 0,00 

360-800 0,00 0,00 0,00 
 
Промена садржаја влаге смањује квалитет упакованог производа. Код 

сваке намирнице имамо оптималну количину влаге при којој су промене мини-
малне па тада производ има дуг период одрживости. За паковање различитих 
производа је потребан материјал са различитом пропустљивошћу влаге. Код ве-
ћине производа је потребна што мања пропустљивост било да се ради о сувим 
производима па би влага могла негативно да утиче на квалитет или када се ради 
о производима где би исушивње битно утицало на квалитет, а самим тим и на 
здравствену исправност хране.  

Табела 2: Пропустљивост водене паре (g/m² за 24 h)(2) 

Амбалажа Пропустљивост 
водене паре 

PS 1,42 
PPc <0,214 

PP/B/PP <0,287 
 
Амбалажа више или мање пропушта гасове (азот, угљендиоксид, кисео-

ник, ваздух) који могу утицати на квалитет хране. Најчешће долази до оксидаци-
оних процеса које изазива кисеоник. Оксидациони процеси у упакованој храни 
током складиштења мењају састав, сензорна својства па тиме утиче на нутри-
тивне вредности и укупни квалитет производа.  

Кисеоник поспешује следеће реакције:  
- оксидација масти, 
- оксидација каротеноида, 
- оксидација протеина,  
- оксидација витамина и 
- потамњивање производа. 
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Када се ради о паковању свежег воћа онда нам је потребан материјал ко-
ји пропушта гасове. Пропустљивост амбалажног материјала је важна и због ми-
риса из околине, који могу негативно утицати на сензорна својства намирница. 

Табела 3: Пропустљивост гасова амбалаже (Ncm3/24h)(2) 

Амбалажа Пропустљивост 
CO2 O2 N2 Ваздух 

PS 44,76 3,47 12,88 10,91 
PP 0,00 0,91 0,41 0,52 

PP/B/PP 0,00 0,001 0,00 0,0002 
 
Баријерне карактеристике се одређују у специјализованим лабораторија-

ма према стандардизованим методана. Правилним одабиром амбалажних мате-
ријала, познавајући њихова баријерна своства можемо одржати квалитет произ-
вода па чак и продужити период одрживости. 

Главна улога амбалаже је заштита производа од спољних утицаја и нехи-
гијенског руковања. Међутим, ако је производ контаминиран пре паковања учи-
нак амбалаже је знатно умањен (11). Да би се избегла контаминација хране и ам-
балаже пре и у току паковања у новије време се примењује паковање при асеп-
тичким условима. Асептичко паковање се заснива на чињеници да се трајност 
производа постиже употребом стерилне или готово стерилне сировине при асеп-
тичком паковању у стерилну амбалажу (1,10). Оваквим начином паковања одр-
жава се хигијенска исправност а омогућена је знатно дужа одрживост хране у 
односу на декларисани период.  

1.2. Здравствена исправност полимерне амбалаже 
На тржишту се постоји велики број полимерних материјала па се мора раз-

мотрити који од тих материјала се могу користити за израду амбалаже за пакова-
ње прехрамбених производа. Здравствена исправност амбалажних материјала и 
амбалаже је основни услов да би се користила за паковање хране, пића и фармаце-
утских производа. Тиме се обезбеђује да она не утиче непожељно на здравствену 
исправност упакованих производа. За исхрану људи потребна је амбалажа која ће 
штити храну а не загађивати је. С обзиром да се пластичне масе међусобно разли-
кују по саставу и особинама а такав је случај и са намирницама могу се очекивати 
међусобене реакције на њиховим површинама.  

Полимери (макромолекулске супстанце) су нерастворљиве и неутралне и 
нису штетне по здравље људи. Макромолекулске супстанце се добијају од моно-
мера (нискомолекулских супстанци), па могу да садрже остатке мономера, који 
могу да буду штетни по здравље људи. Поред тога, да би се од макромолекулске 
супстанце добио полимерни материјал са жељеним својствима у њих се додају 
различити додаци: омекшивачи, стабилизатори, UV апсорбени, мазива и клизна 
средства, катализатори, антиоксиданси, антистатици, средства против блокира-
ња, супстанце боје, средства за надувавање, остаци растварача, емулгатори, сре-
дства против стварања пене, супстанце против запаљивости, инхибитори поли-
меризације, реакцијски продукти и разградни продукти. Сви додаци полимерима 
су нискомолекулске супстанце, које могу да буду штетне за здравље људи и да 
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при контакту амбалаже од полимерног материјала са прехрамбеним производом 
мигрирају у производ и изазивају нежељене последице. Поред тога, на амбалажи 
од полимерних материјала се штампају различите информације па је могуће да 
нискомолекуларне супстанце из штампарске боје дифузијом пређу до прехрам-
беног производа. Боје представљају опасност јер могу садржати врло токсичне 
метале: олово, арсен, жива, кадмијум, цинк, селен, берилијум и ароматске амине. 
Амбалажа се може бојити али бојама које нису штетне по људско здравље. Сли-
чне појаве могу се одиграти и при примени лакова и лепила. Под утицајем висо-
ких температура може доћи до испаравања омекшивача (пластификатора) и 
његове миграције у упаковани садржај. Код поливинилхлорида то се може дого-
дити већ на 40°C. На висину миграције поред својстава полимерног материјала 
утиче садржај масти, Ph вредност намирница, агрегатно стање и време контакта 
хране и амбалаже. Што се тиче адитива који се додају због побољшања својстава 
полимерних материјала они могу да мигрирају у мањој или већој мери из ам-
балаже у намирницу и представљају ризик по здравље потрошача. Ако се ади-
тиви додају у мањој количини око 0,1 - 0,3% онда они мигрирају у намирницу у 
занемарљиво малим количинама, па ако се не ради о екстремно токсичним суп-
станцама опасност по здравље је минимална.  

Мигриране компоненте могу да изазову физиче, хемијске и сензорне про-
мене упакованих намирница. Како није могуће произвести амбалажу без могућих 
миграната мале молекулске масе, прописима је утврђен највећи садржај појединих 
миграната и максимално дозвољена миграција за упаковане намирнице (12). 

Последњих година се чују оптужбе на рачун пластичних материјала као 
нпр. да се у тврдој прозирној пластици за израду дечијих флашица (Avent, Chicco, 
Nuk) налази врло токсична супстанца која при дужем коришћењу може угозити 
здравље деце. Међутим, свима нам је познато да и у неким производима који су 
означени као природни налазе се микрограмске количине токсичних материја. 

Здравствена исправност амбалажних материјала и амбалаже регулисана 
је Законом о здравственој исправности животних намирница и предмета опште 
употребе (Службени лист СФРЈ 53/91) и Правилником о условима у погледу 
здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у про-
мет (Службени лист СФРЈ 26/83 i 18/91). Анализе здравствене исправности раде 
овлашћене лабораторије и оне издају атест о здравственој исправности амбалаж-
них материјала и амбалаже. Обавеза произвођача амбалажних материјала и ам-
балаже је поседовање атеста и за репроматеријал и за готову амбалажу, а кори-
сник амбалаже има право да захтева атест од испоручиоца амбалаже (12). 

Према Закону (5):  
- “Предмети опште употребе (амбалажа) не смеју садржати материје у 

количинама које могу бити штетне по здравље”. 
- “Материјал за паковање намирница не смеју неповољно утицати на 

састав и органолептичка, микробиолошка, хемијска и физичка свој-
ства намирница”. 

Према Правилнику о здравственој исправности амбалаже прописано је (6): 
- које се материје не смеју користити при производњи амбалажних ма-

теријала и амбалаже 
- највеће дозвољене количине штетних материја у сировинама и амба-

лажи 
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- највећа дозвољена количина штетних материја које могу прећи из 
амбалаже у намирнице 

- највеће количине штетних материја које могу прећи из амбалаже у 
модел садржаје. 

У зависности од врсте полимерне масе и намене амбалаже постоје огра-
ничења у коришћењу појединих компонената. Тако је за одређене намене забра-
њено коришћење омекшивача, а за сваку појединачну полимерну масу забрањује 
се коришћење појединачних органских или неорганских додатака (12). 

Приликом испитивања здравствене исправности амбалаже испитује се и 
мирис и укус. Ова својства потичу од сировина, адхезива и боја. Недозвољен укус 
и мирис амбалаже може неповољно да делује на сензорна својства упакованог 
производа.  

На основу свега овога може се закључти да ако се произвођачи амбалаж-
них материјала и амбалаже придржавају процеса производње и користе техно-
лошки оправдане и дозвољене адитиве при производњи, полимерни материјали 
задовољавају све услове здравствене исправности. 

1.3. Означавање (декларисање) на амбалажи 
Амбалажа преко декларације посредно утиче на здравље људи. Данас се 

више од 90% производа ставља на тржиште у оригиналној амбалажи на којој се 
по правилу налази највише информација о производу. Декларација подразумева 
све писане ознаке, трговачку ознаку, заштитни знак, назив марке, симбол који се 
односи на производ а ставља се на амбалажу, налепницу и сл.  

Означавање производа носи одређену одговорност за творца декларације. 
Храна је најважнији артикал опште употребе, који утиче на људско здравље, рад-
ну способност и сам живот. Законски прописи о квалитету хране укључују и озна-
чавање, односно информацију коју произвођач даје потрошачу преко амбалаже.  

Основне информације које морају да буду на етикети прехрамбеног про-
извода су:  

- назив производа,  
- нето количина, 
- минимални рок употребе, 
- листа састојака, 
- услови складиштења,  
- порекло (име и адреса произвођача, дистрибутера или продавца), 
- упутство за употребу ако је потребно. 
Декларација треба да садржи информацију о посебном третману нпр.: 

“генетски модификована” или “јонизујуће зрачење”. Нутритивна информација 
није обавезна, али се обично даје. Нутриоционисти препоручују редукован са-
држај масти, засићених масних киселина, холестерола и натријума, а истовре-
мено обогаћење намирница витаминима и минералним материјама. Нутритивна 
декларација мора обавезно да истакне садржај холестерола и потенцијалних 
алергенских компонената у циљу правилне информисаности потрошача (14). 

Правилна декларација треба да буде лако читљива, лако разумљива, по-
стављена на видно место и неизбрисива. Она садржи тачне информације и ди-
зајнирана је да привуче пажњу купца, да га наведе да прочита и да после упо-
зоравања са информацијама на декларацији, одлучи о куповини производа. 
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За истинитост података на декларацији одговоран је произвођач, ако је 
реч о домаћем производу, а увозник ако је реч о увозном производу. За непо-
стојање декларације одговоран је трговац који је такву робу ставио у промет.  

Када није реч о прехрамбеном производу треба да стоји упозорење о мо-
гућој опасности при употреби, ако таква опасност постоји. Навешћу пример де-
кларације на детерџентима и срдствима за чишћење. При куповини ових про-
извода искуство је другачије. На амбалажи постији декларација и нацртано упо-
зорење о отровности, пише да се средство мора чувати даље од деце, након упо-
требе опрати руке, особе са осетљивом кожом да избегавају дужи контакт са 
раствором средства за прање. Поставља се питање шта је са саставом и утицајем 
на здравље људи? Све је то писано јако ситно. Запитамо се шта просечном купцу 
помаже декларација са минијатурним словима а основни садржај писан стручним 
језиком? Не значи му ништа јер можда то не види, а ако и види вероватно не ра-
зуме, поготово ако је цена производа ниска а средстство изрекламирано као 
“свемогуће”. Управо те хемијске супстанце које потрошач није видео или разумео 
утичу на његово здравље. Веома је важно знати да је УВЕК потребно прочитати 
ознаке употребљених адитива јер се међу њима могу открити веома опасне 
материје које представљају опасност за здравље, па чак и за живот.  

1.4. Еколошки аспекти полимерне амбалаже  
Поред захтева здравстевене безбедности за потрошаче данас се све већа 

пажња поклања очувању животне средине, тако да амбалажни материјали морају 
задовољити услов да што мање угрожавају животну средину и тиме утичу на 
здравље људи.  

У последње време посебна се пажња посвећује критеријуму еколошке 
прихватљивости амбалажних материјала и амбалаже. Први критеријуми су се од-
носили на процену утицаја искоришћене и одбачене амбалаже на човекову оклину 
и дефинисани су под појмом еколошке подобности амбалаже. Међутим на човеко-
ву околину не утиче само искоришћена и одбачена амбалажа него и процеси доби-
јања и прераде сировине, производња амбалаже као и поступци са искоришћеном 
и одбаченом амбалажом. Ефекти утицаја амбалаже на животну средину и здравље 
људи могу се јавити много пре примене и одбацивања искоришћене амбалаже.  

Под еколошким материјалима подразумевају се материјали при чијој се 
производњи, примени и рециклирању троши мање енергије и мање загади жи-
вотна средина него за друге материјале који имају исту намену. Да би се проце-
нило која је амбалажа еколошки прихватљива уведен је појам еколошки биланс 
амбалаже (3). Еколошки биланс омогућава поређење различитих материјала, 
свих фаза њихове производње, као и доприноса свеке фазе у загађењу животне 
средине. Еколошки биланс омогућава и поређење различитих поступака произ-
водње истог материјала, па самим тим и оптималан избор како материјала тако и 
поступака његове производње, коришћења и рециклирања.  

Применом еколошког биланса као критеријума за процену еколошког 
статуса најприхватљивија је амбалажа од полимерних материјала. Произвођачи 
полимерних материјала су најмањи загађивачи. Неки сматрају да полимерну ам-
балажу треба заменити папирном амбалажом зато што се папир уклапа у кружне 
токове природе. Треба знати да је за замену једне тоне полимерних материјала 
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потребно посећи 4-5 тона дрвета, а сечом шума се много више нарушава еколо-
шки систем. Сама чињеница да при производњи полимерне амбалаже ни једно 
стабло неће бити посечено довели су до најмасовније примене полимерних 
материјала у целом свету. Постоји неколико предности полимерних материјала у 
односу на друге материјале. У наредној табели дато је поређење загађења 
ваздуха при производњи исте количине папирних и полимерних кеса (50 000). 

Табела 4: Загађење ваздуха при производњи полимерних и папирних кеса (15): 

Показатељ Папир Полимер 

Сумпор-диоксид SO2 (кг) 28,1 9,9 
Азот-диоксид NO2 (кг) 10,8 6,8 
Угљен-моноксид CO (кг) 6,4 1,5 
Прашина (кг) 3,8 0,5 

 
Ови подаци показују да производња полимерне амбалаже најмање зага-

ђује ваздух а тиме и најмање угрожава здравље људи. Полимерна амбалажа зага-
ђује ваздух једино ако се искоришћена амбалажа користи за добијање енергије, 
јер се сагоревањем ослобађају веома токсични гасови.  

Искоришћена и одбачена полимерна амбалажа чини велики део амба-
лажног отпада али не загађује животну средину јер се врло споро разграђује. 
Отпорна је на деловање микроорганизама, не нападају је ни бактерије ни плесни. 
На основу свега овога произилази да је полимерна амбалажа еколошка амбалажа 
и да је безбедна за људско здравље и са еколошког становишта. 

2. ЗАКЉУЧАК 
Да би се неки амбалажни материјал могао користити за паковање први 

предуслов је да буде здравствено исправан. Остали критеријуми за избор по-
годног амбалажног материјала су квалитет самог амбалажног материјала и фор-
миране амбалаже (његове баријерне карактеристике) које зависе од врсте произ-
вода који ће се паковати, цена амбалаже и на крају се разматра еколошка прих-
ватљивост. На основу свега представљеног може се закључити да полимерни 
материјали испуњавају све услове за паковање здравствено безбедне хране и да 
немају негативан утицај на здравље људи. 
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ФАЗИ СКУПОВИ У УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ  
ПИЛЦОВОМ МЕТОДОМ 

 
Тима Сегединац 1, Милан Сегединац2 

РЕЗИМЕ 

Процена ризика је први корак у процесу управљању ризицима. Искази експерата 
коришћени у Пилцовој методи за процену ризика су субјективни, па се може десити да 
се процене експерата везане за једно радно место не подударају. У овом раду је показано 
како се коришћењем фази скупова за представљање исказа експерата у Пилцовој методи 
може одредити ризик и у случајевима различитих исказа експерата. 

Кључне речи: управљање ризиком, фази скупови, Пилцова метода 
 
 

FUZZY SETS IN PILZ METHOD FOR RISK MANAGEMENT 

ABSTRACT 

Risk assessment is the first step in the risk management process. Expert opinions, 
used in Pilz method for risk assessment, are subjective. Because of this the opinions of number 
of experts which correspond to the same workplace are often different. In this paper, we 
introduce fuzzy sets in Pilz method. This allows us to use Pilz method in the case of varied 
experts’ opinions. 

Key words: risk management, fuzzy sets, Pilz method  

1. УВОД 
Процена ризика је први корак у процесу управљања ризиком. У тој фази 

се одређује вредност везана за опасности уочене у конкретним ситуацијама. 
Процењени ризик претставља се помоћу мере штете која настаје у опасној 
ситуацији и вероватноће да се опасна ситуација догоди.  

Компонента ризика која се односи на вероватноћу да се опасна ситуација 
догоди, уноси неопходност да се у процену ризика уграде неизвесна знања. Поред 
ових, и знања која се односе на саму опасну ситуацију могу да буду неизвесна. На 
пример, интензитет временске непогоде тешко је прецизно исказати. Најстарија 
примена фази скупова у процени ризика односила се баш на такве ситуације [1]. 
Као улази у систем, користили су се искази природног језика, који су означавали 
вероватноћу штетне ситуације, озбиљност штете и веродостојност процене. На тај 
начин формирани су фази подсистеми везани за процене појединачних ризика, а 
њиховом комбинацијом добија се фази процена ризика за цео систем. 

                                                
1 др Тима СЕгединац, Висока техничка школа Школска 1 Нови Сад 
2 Милан Сегединац, Докторант ФТН-а  
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Експертска знања, која се користи за процену ризика помоћу Пилцове 
методе су субјективна. Неизвесност ових знања испољава се у колико имамо 
процене аргумената Пилцове методе које је дало више експерада. У овом раду 
биће показано како се применом фази скупова за претстављање експертских 
знања Пилцова метода може користити и у случају у коме експерти дају 
различите процене фактора ризика. Претпоставља се да су експертска знања 
равноправна, односно да сви ексепрти подједнако веродостојно процењују 
факторе ризика. 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА  
Појам фази скуп увео је Лотфи Задех у [2]. 
 
Дефиниција 1.  
За универзални скуп Х, фази скуп А одређен је функцијом припадности 

]1,0[:)(  XX . Вредност функције припадности )(XA  одређује 
степен припадности сваког елемента универзалног скупа Х фази скупу А. 
 
Фази скупови су ефикасан начин за представљање произвољних неизвес-

них знања. У овом раду ће бити посвећена пажња фази скуповима који се кори-
сте за представљање неизвсних вредности реалних бројева, односно користиће 
се фази бројеви. Због једноставности аритметике, биће коришћени једино фази 
бројеви представљени трапезоидним функцијама припадности. На слици 1. ви-
димо неколико примера фази бројева који се могу представити трапезоидном 
функцијом припадности. 

0

1

1)

 a 0

1

2)

 a  b

0

1

4)

 a  b0

1

3)

 a

 
Слика 1. Примери фази бројева: 1) реалан број а; 2) затворен интервал;  

3) фази број чије језгро има само једну вредност; 4)фази број са  
трапезидном функцијом припадности. 
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За представљање фази бројева одређених трапезоидним фунцијама при-
падности користићемо уређену четворку ),,,(   ba , где   означава почетак 
потпорног скупа, а означава почетак језгра, b означава крај језгра, а 2  означава 
крај потпорног скупа фази скупа. Потпорни скуп је скуп свих елемената универ-
залног скупа за које је вредност функције припадности већа од 0, а језгро је скуп 
свих елемената универзалног скупа за које је вредност функције припадности 1. 

Од аритметичких операција дефинисаних над фази бројевима, користићемо 
једино производ и збор фази бројева. Ослањаћемо се на дефиниције производа и 
збира фази бројева одређених трапезоидним функцијама припадности из [3]. 

Дефиниција 2.  
Нека су А и B фази бројеви одређени трапезоидним функцијама при-
падности ),,,(   AA ba  и ),,,(  BBBB ba  . Производ фази бројева 
А и B може се одредити као: 
A*B= 

)),,,max(
),,,,max(
),,,,min(

),,,,(min(

221221
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Дефиниција 3.  
Нека су А и B фази бројеви одређени трапезоидним функцијама при-
падности ),,,(   AA ba  и ),,,(  BBBB ba  .  
Збир фази бројева А и B може се одредити као: 

А+В=   221 ,,,  BABA bbaa  

3. ФАЗИ СКУПОВИ У ПИЛЦОВОЈ МЕТОДИ 
Пилтз-ова метода је широко распрострањена концепција за процену ри-

зика, а заснива се на дефинисању четири основна нивоа ризика:  
1.Занемарив ризик са вредностима од 0 до 5  
2. Низак али значајан од 5 до 50  
3. Висок од 50 до 500 и  
4. Неприхватљив од 500 на више. 
Са набројаним категоријама се упоређује процењени ниво ризика, који 

се добија множењем четири фактора ризика:  
1. Вероватноћа дешавања Контакта са опасношћу (0,033 - 15)  
2. Учестаност изложености опасности (0,1- 5)  
3. Степен могуће штете узимајући у обзир најгори могући случај (0,1- 15)  
4. Број људи изложених опасности (1- 12) 
Поступак процене ризика се ослања на процену експерта (у којој има 

елемената субјективности). Она пролази кроз више фаза које су приказана на 
алгоритамској шеми на наредној страници. 
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Са предходне шеме се види да у свим фазама одлуке и процене се могу 
углавном ослонити на експертске процене у којима се налазе елементи субјек-
тивности. 

Да би се представила неизвесна знања у Пилцовој методи, уместо да се 
кристе реалне вредности, користиће се фази бројеви. У табелама 1., 3., 3, и 4 
приказано је којим фази бројевима су замењене вредности реалних бројева. 

Избор фази бројева којима су замењене реалне вредности аргумената 
Пилцове методе није обавезујући. 

Процена нивоа
ризика

Прихваћено

Одређени критеријум
за процену ризика

Праћење ризика
са прихваћеним
критеријумом
- постављање
приоритета у

ризицима

Поновно 
проверавање
ризика
Изналажење нових опција
Израда новог плана

не

да

 
Слика.2.. Шема управљања ризиком 

Табела 1.: Вероватноћа дешавања штетне ситуације 

Исказ о вероватноћи дешавања штетне 
ситуације (V) 

Аргумент  
Пилцове методе 

Реална 
вредност 

Фази 
 број 

Скоро немогуће – могуће само у 
екстремним ситуацијама  0.033 (0.025,0.03,0.035,0.04) 

Врло мало вероватно – али ипак могуће  1.0 (0.8, 0.9, 1.1, 1.2) 
Мало вероватно – али може се десити 1.5 (1.3, 1.4, 1.6, 1.7) 
Могуће – али није уобичајено 2.0 (1.8, 1.9, 2.1, 2.2) 
50% могуће  5.0 (4, 4.5, 5.5, 6) 
Вероватно – није изненађење 8.0 (7, 7.5, 8.5, 9) 
Вероватно – треба очекивати 10.0 (9, 9.5, 10.5, 11) 
Извесно – сигурно ће се десити  15.0 (13, 14, 16, 18) 
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Табела 2.: Учесталост штетне ситуације 

Исказ о учесталости штетне 
ситуације (F) 

Аргумент Пилцове методе 

Реална вредност Фази 
 број 

Једанпут у радном веку  0,1 (0, 0.05, 0.15, 0.2) 
Годишње  0,5 (0.3, 0.4, 0.6, 0.7) 
Месечно 1,0 (0.7, 0.8, 1.2, 1.3) 
Недељно 1,5 (1.3, 1.4, 1.6, 1.7) 
Дневно  2,5 (2.3, 2.4, 2.6, 2.7) 
Часовно  4,0 (3.6, 3.7, 4.3, 4.4) 
Константно  5,0 (4.6, 4.7, 5.3, 5.4) 

Табела 3.: Степен штете 

Исказ о степени штете  
(S) 

Аргумент Пилцове методе 
Реална 

вредност 
Фази 
 број 

Огреботина / модрица  0,1 (0, 0.05, 0.15, 0.2) 
Посекотина, убод, лакша опекотина / благи 
пропратни ефекти  0,5 (0.3, 0.4, 0.6, 0.7) 

Ломљење мање кости, опекотина или блага 
болест (привремена)  2,0 (1.7, 1.8, 2.2, 2.3) 

Ломљење веће кости, тежа опекотина или 
озбиљна болест (привремена) 4,0 (3.7, 3.8, 4.2, 4.3) 

Губитак уда, ока, вида (перманентно)  6,0 (5.7, 5.8, 6.2, 6.3) 
Губитак два уда, очију (перманентно)  10,0 (8, 9, 11, 12) 
Фаталност  15,0 (12, 13, 16, 17) 

Табела 4.: Број људи изложених опасности 

Исказ о броју људи изложених опасности 
(B) 

Аргумент Пилцове методе 
Реална 

вредност 
Фази 
 број 

1 – 2 особе 1 (0.7, 0.8, 1.2, 1.3) 
3 – 7 особа 2 (1.7, 1.8, 2.2, 2.3) 
8 – 15 особа 4 (3.7, 3.8, 4.2, 4.3) 
16 – 50 особа 8 (7, 7.5, 8.5, 9) 

преко 50 особа 12 (10, 11, 13, 15) 

 
Искази експерата представљају се фази бројевима. Претпоставивши да 

су експерти равноправни, односно да су њихови искази подједнако поуздани, из 
[4] преузимамо метод којим се ставови више експерата представљају усред-
њеном вредносшћу фази бројева који одговарају иксазима свих експерата. 
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Дефиниција 4. 
Ако су Х1, Х 2,,... Хn фази бројеви који представљају исказе експерата, 
фази број: 
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може се користити за представљање ставова експерата. 
 
На основу Пилцове методе, ризик рачунамо као: 

BSFVR ***  

при чему су V, F, S и B фази бројеви добијени применом дефиниције 2. на исказе 
експерата.  

Табела 5.: Зоне ризика 

Зона 
 ризика 

Интервал  
R 

Занемарив [0,5] 
Низак али значајан [5,50] 
Висок [50,500] 
Неприхватљив [500, ] 

 
Добијена вредност R је такође фази број. У Пилцовој методи, ризик се 

процењује на основу припадања вредности R интервалима који означавају по-
једине зоне ризика. Интервали који одговарају појединим зонама ризика изложени 
су у табели х.х. На слици х.х. видимо да затворени интервал може да се посматра 
и као специјални случај фази броја, односно као фази број чији је језгро уједно и 
потпорни скуп. Захваљујући овоме, ризик ћемо моћи да процењујемо на основу 
релација међу фази скуповима.  

Определили смо се за степен сличности, дефинисан у [5]. 
 
Дефиниција 5. Нека су А и B фази бројеви одређени трапезоидним 
функцијама приадности ),,,(   AA ba  и ),,,(  BBBB ba  . Степен 
сличности фази бројева А и В, )/( BASD  одређује се као: 

AA

b

a
B

ab

dxx
BASD

A

A



 )(

)/(


 

Степен сличности, у ствари, претставља меру садржаности фази броја В 
у језгру фази скупа А. На основу изложеног, видимо да ризик можемо да про-
ценима како је приказано у табели 6. 
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Табела 6. Пороцена ризика помоћу степена сличности 

Зона ризика Процењени ризик 
Занемарив SD((0,0,5,5)/R) 
Низак али значајан SD((5,5,50,50)/R) 
Висок SD((50,50,500,500)/R) 
Неприхватљив SD((500,500,5000,5000)/R) 

4. ЗАКЉУЧАК:  
У овом раду је приказана примена фази скупова за представљање суб-

јективних исказа експерата у Пилцовој методи. Тиме је дата теоријска основа за 
коришћење Пилцове методе у случају различитих експертских процена фактора 
ризика.  

У раду је предпостављено да су експерти равноправни и њихови искази 
подједнако веродостојни. У наредном истраживању може се дати теоријски ос-
нов за приману Пилцове методе у случају различитих експертских знања и уз 
претпоставку да експерти нису равноправни, односно да су знања појединих 
експерата важнија у процени ризика. 
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ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ  
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РЕЗИМЕ 

Обезбеђење сигурног транспорта гаса и стабилног достављања гаса корисници-
ма (становништво, индустрија, пољопривреда) представља успешно решење проблема 
ризика. Један од задатака који се ту решава је испитивање стања и нивоа сигурности га-
сних објеката којима се врши дистрибуција гаса. Типски објекти дистрибутивних гасних 
система су дистрибутивна мрежа гасовода и мернорегулационе станице. Ови као и дру-
ги објекти представљају извор опасности за становништво у случају хаваријске ситуа-
ције, чиме се јасно назначава актуелност овог рада. У овом раду посебна пажња је посве-
ћена сигурности индустријске дистрибутивне гасне мреже.  

Кључне речи: Ризик, управљање ризиком, дистрибутивнa гаснa мреже. 
 
 

A QUANTITATIVE RISK ESTIMATE  
OF THE GAS DISTRIBUTION NETWORK 

ABSTRACT 

The risk control is one of the priority tasks for the distribution systems of gas supply to 
communities, industrial and farming facilities. To ensure system reliability of gas transport and 
stable supplies of gas to consumers is a successful solution of the risk problem. One of the prob-
lems that are dealt with is the testing of conditions and the security level of facilities that enable 
the distribution of gas. Standard facilities of gas distribution systems are gas distribution network 
and gas measure control unit. These and other structures are a source of danger for the population 
in case of emergency, which clearly indicates the topicality of this paper. In this paper, special 
attention is paid to the security of industrial gas distribution network. 

Key words: risk, risk control, gas distributive network. 

1. УВОД 
Анализа ризика дистрибутивне гасне мреже захтева, прво, да се укупна 

траса гасовода разбије на типске делове према положају: надземне (делови гасово-
да постављени на ослонце или непосредно на тле), подземне (делови гасовода уко-
пани у земљу) и подводни (делови гасовода постављени по дну или укопани у 
дно). Оваква класификација гасовода је неопходна због тога што се у зависности 
од положаја типског дела гасовода, при хаварији, јављају различите хаваријске си-
                                                

1 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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туације. Зато се оцена опасности врши за сваки типски део. Осим овога, потребно 
је размотрити технолошке параметре експлоатације појединих делова гасовода.  

За оцену ризика гасовода потребно је да се располаже информацијама о 
следећим параметрима: 

- радни притисак у цеви, 
- унутрашњи пречник и дебљина зида цеви, 
- укупна дужина трасе,  
- температура гаса у гасоводу, 
- дубина темеља ослонаца гасовода, 
- капацитет (проток) гасовода, 
- материјал гасовода, 
- положај делова гасовода (удаљеност до најближег насељеног места 

или стамбених објеката, удаљеност до најближе шуме или растиња, 
удаљеност до најближег аутопута или железничке пруге).  

2. ХАВАРИЈСКЕ СИТУАЦИЈЕ  
Следећи корак у анализи ризика дистрибутивне гасне мреже представља 

идентификацију типичних сценарија хаваријских ситуација за сваки од делова 
мреже. При слабљењу херметичности гасне мреже, услед појаве пукотина, дола-
зи до истицања природног гаса у атмосферу. Код надземних делова гасовода ово 
може да доведе до појаве буктиње (јављањем горуће струје гаса). Сагоревање га-
са у виду буктиње могуће је и код подземног дела гасовода, због оштећења иза-
званих земљаним радовима. При хаварији у насељеном подручју може да дође 
до продирања природног гаса у станове и куће. Услед овога постоји опасност од 
стварања експлозивне смеше гаса и ваздуха. Код подводних гасовода, при свим 
случајевима цурења (пропуштања) гаса, не долази до појаве пламена.  

Према различитим хаваријским ситуацијама њихов могући даљи развој 
може да се подели на осам типских сценарија. 

Сценарио 1. Оштећење надземног дела гасовода  цурење гаса  
појава буктиње  дејство на оштећене делове гасовода.  

Сценарио 2. Оштећење надземног дела гасовода  цурење гаса  ши-
рење гаса у околину. 

Сценарио 3. Оштећење подземног дела гасовода при извођењу земља-
них радова  цурење гаса  појава буктиње.  

Сценарио 4. Оштећење подземног дела гасовода при извођењу земља-
них радова  цурење гаса  ширење гаса у околину.  

Сценарио 5. Оштећење подземног дела гасовода  цурење гаса  про-
дирање гаса кроз тле на површину  уколико постоје извори паљења  долази 
до појаве пламена.  

Сценарио 6. Оштећење подземног дела гасовода  цурење гаса  
продирање гаса кроз тле или дуж гасовода, водовода или канализације у подру-
ме или станове у зградама  образовање смеше гаса и ваздуха  уколико по-
стоје извори паљења  долази до експлозије у становима (или у бунарима).  

Сценарио 7. Оштећење подземног дела гасовода  цурење гаса  ши-
рење гаса у околину.  

Сценарио 8. Оштећење подводног дела гасовода  цурење гаса  
ширење гаса у околину.  
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3. ЦУРЕЊЕ ГАСА ИЗ ЦЕВОВОДА  
Трећи корак у квантитативној анализи ризика код дистрибутивне гасне 

мреже јесте описивање узрока који доводе до оштећења гасовода, за сваки од 
сценарија хаваријске ситуације. Прво се одређују растојања до којих хаваријска 
оштећења могу да имају дејство, докле имају утацај. После овога се дефинишу 
парамети цурења (пропуштања) гаса из гасовода. Овај корак подразумева такође 
и оцену вероватноће за сваки од предвиђених сценарија хаваријских ситуација. 

Анализом посматраних случајева хаварија, које су довеле до оштећења 
на гасоводима, нађено је да се цурење (пропуштање) гаса из гасовода дешава у:  

- 63 [%] случајева из подземног дела гасовода, 
- 27 [%] случајева из надземног дела гасовода, 
- 10 [%] случајева из подводног дела гасовода. 
Што се тиче подземних делова гасовода, цурење гаса се јавља у: 
- 56 [%] случајева под земљом, 
- 44 [%] случајева код земљаних радова изнад гасовода. 
Случај хаварија праћених појавом буктиње имају вероватноћу од 6[%], а 

хаварије са појавом пламена имају вероватноћу од 14[%], док хаварије са екс-
плозијом у стану имају вероватноћу од 12 [%]. У већини хаварија долази до ши-
рење гаса у околину  без појаве пламена  а њихова вероватноћа је 68 [%]. 

Вероватноћа да дође до попуштања херметичности гасне мреже зависи 
од више фактора, као што су:  

- параметри гасовода,  
- услови експлоатације гасовода,  
- дејство неповољних спољних фактора који смањују његов век трајања. 
Према подацима прикупљеним при испитивању хаварија није увек могу-

ће предвидети димензије хаваријског отвора (пукотине) на деоницама гасовода. 
Сматра се да губици гаса, оријентационо у 95 [%] случајева, представљају цуре-
ње кроз мале отворе  пукотине у зиду цеви. Пречници тих отвора нису већи од 
25 [mm]. Само у 5 [%] случајева долази до потпуног прекида цевовода  пуцање 
цеви по пречнику. Вероватноћа појаве хаваријске ситуације може да се рачуна 
према следећој, из теорије вероватноће познатој, формули:  

Q = F·P,        (1) 
где су: 

F  вероватноћа појаве цурења (пропуштања) из гасовода, 
P  вероватноћа појаве бакље, пламена, експлозије у стану, ширења гаса. 
При хаваријама праћеним цурењем гаса и ширењем гаса у околину из 

надземног, подземног и подводног дела гасовода, не долази до штете по околи-
ну, услед брзог ширења природног гаса, који је знатно лакши од ваздуха. При 
хаваријама на подземним гасоводима, праћеним појавама малог пламена, ради-
јус штете по околину, зависи од порозности тла, постојањем путева или желез-
ничке пруге у непосредној близини итд. Максимална површина коју захвата 
опаснот због хаварије, износи неколико квадратних метара. При хаваријама на 
подземним гасоводима, праћеним експлозијом у стамбеном објекту, зона опас-
ности одређена је димензијама просторије у којој долази до експлозије. Суштин-
ски, нема битније разлике између пожара и експлозије у просторији, само што 
при експлозији долази до рушења. За високопритисну дистрибутивну гасну мре-
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жу од 0.6 [MPa], чији су димензије  325×6 [mm], када је оштећена надземна де-
оница, максимално растојање на којем се јављају штетна дејства износи  ако 
гас цури кроз малу рупу у цеви  5 [m], али ако долази до пуцања цеви по пуном 
пречнику, то растојање износи око 60 [m]. 

При појави цурења гаса из гасовода масени проток цурења гаса одређен 
је односом атмосферног притиска pa и притиска у цевоводу p. Ако је адијабатска 
константа κ, тада за количник притисака важи: 

ap
p





    

12
1

        (2) 

Када важи однос (2) цурење гаса, у почетном тренутку, врши се са брзином зву-
ка. Такав режим струјања гаса јавња се и при пребацивању гаса под притиском 
већим од 0.18 [MPa]. Када однос притисака не задовољава израз (2), него важи 
неједнакост 

ap
p





    

12
1

,        (3) 

гас истиче са брзином мањом од брзине звука.  
Масени проток цурења гаса, када важи израз (2), даје израз: 

m   D
pA C

T R
M








      

1
12

1
, kg

s
 
  

;            (4) 

где су:  
A  површина највеће пукотине у зиду гасне цеви, [m²]; 
CD  коефицијент губитака, зависан од величине пукотине и Рејнолдсо-

вог броја за цурење гаса, за практичне прорачун се узима да је CD  0.62 []; 
p  притисак у цевоводу, [Pa]; 
T  температура у цевоводу, [K]; 

R  универзална гасна константа, R  8314 J
kmol K
 
  

; 

M  моларна маса гаса, kg
kmol
 
  

.  

Површина највеће пукотине у гасоводу, по препоруци, рачуна се према: 

A  0.475 r t, [m²];                         (5) 
где су:  

r  унутрашњи полупречник цевовода, [m]; 
t  дебљина зида цеви, [m]. 

4. ПРОЦЕНА ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ ХАВАРИЈОМ НА ГАСОВОДУ  
Четврти корак у анализи ризика код дистрибутивне гасне мреже пред-

ставља процену штете услед хаварије на деоници гасовода. Да би се ово учинило 
потребно је да се идентификују могући објекти који би били изложени оштеће-
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њу, као и колико је растојање од места гасне хаварије до тих објеката. У општем 
случају, при процени вероватноће да страда човека због хаварије на некој деони-
ци гасовода, мора да се узме у обзир могућност да се човек нађе у зони хавариј-
ског дејства. Међутим, овде треба имати на уму да су оштећења на гасоводу опа-
сна по човека, само ако се он нађе у просторији у којој долази до експлозије. 
Страдалих људи у другим случајевима могућих сценарија хаваријских ситуација 
нема много. Ипак, али могућност да човек буде изложен опасности због гасне 
хаварије  не може да се искључи.  

При процени економске штете на објектима за дистрибуцију гаса узи-
мају се у обзир следеће компоненте оштећења система:  

- трошкови поправке оштећених делова гасовода,  
- трошкови изведених земљаних радова, 
- трошкови замене оштећених делова гасовода, 
- трошкови извођења заваривачких радова на гасоводу и монтаже, 
- вредност изгубљеног гаса. 
Међутим, треба имати на уму, да у пракси постоје тешкоће при утврђи-

вању чињеница и информација које су потребне за рачунање штете.  

5. ЗАКЉУЧЦИ 
Пети корак за квантитативну оцену ризика код дистрибутивне гасне мре-

же представљају закључци о опасностима које постоје при раду читавог система. 
Прави се резиме идентификованих опасности од хаварије на целом систему 
гасне дистрибутивне мреже, на основу чега се доносе препоруке за управљање 
ризицима гасне дистрибутивне мреже. Као један од резултата извршене анализе 
ризика су квантитативни показатељи хаварија које могу да се појаве на цевово-
ду. Ово даје могућност да се добијени показатељи пореде са нивоом прихватљи-
вог ризика. Ако је ризик од хаварије на одређеном објекту система у складу са 
прихватљивом нивоом ризика и средњем показатељу хаварије на сличним објек-
тима, тада се предвиђају мере за одржавање тог нивоа, у супротном потребно је 
разрадити предлоге за смањење ризика.  
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РИЗИК У ШИРОЈ ПРИМЕНИ ПЕСТИЦИДА - 
ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 
Љубица Крњаић1, Иван Јерков2 

РЕЗИМЕ  

Захтеви тржишта пољопривредних производа упућују пољопривредне произво-
ђаче на употребу пестицида. Пољопривредном производњом се поред пољопривредних 
предузећа баве и индивидуална пољопривредна домаћинства која често немају стручних 
лица из ове области па су у свим фазама рада препуштена сама себи.  

Препознати су и процењени ризици по безбедност и здравље како чланова 
домаћинства који учествују у раду са пестицидима тако и осталих чланова домаћинства. 
Такође, препознати су и други штетни утицаји пестицида који директно и индиректно 
утичу на безбедност и здравље.  

Кључне речи: Пестициди у широј примени, препознавање опасности и штетно-
сти, ризик, управљање ризиком. 

 
 

RISKS ASSOCIATED WITH THE MORE EXTENSIVE USE OF 
PESTICIDES, HAZARDS AND PROTECTIVE MEASURES  

ABSTRACT  

Requirements of the agricultural products market make agricultural producers to use 
pesticides. In addition to agricultural companies, there are also individual agricultural farms 
engaged in agricultural production, often lacking professionals in this field, which means that 
they are left to themselves in all phases of work.  

The risk regarding health and safety of the household members working with pesti-
cides as well as of other family members are identified and assessed. Moreover, other negative 
side effects of pesticides usage on health and safety are detected. 

Key words: pesticides in wide usage, danger anticipation, hazards, risk management, 
protective measures. 

1. УВОД  
Пестициди су производи хемијског или биолошког порекла који се кори-

сте за заштиту од биљних болести и за уништавање штеточина. То су отрови па 
се у складу са тим треба понашати приликом њиховог коришћења, транспорта и 
складиштења односно приликом сваког поступања са њима. Рентабилна пољо-
привредна производња се данас не може организовати без употребе агрохемика-
лија али прекомерном и неправилном употребом могу се изазвати велике и трај-
                                                

1 Ватрогасни савез града НовогСада 
2 ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 
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не штетне последице. Због њиховог потенцијално опасног деловања како на ли-
ца која њима рукују тако и на потрошаче пољопривредних производа и на живо-
тну средину, потребно је више пажње посветити едукацији и информисању 
произвођача и становништва о њиховим особинама. Такође, потребно је закон-
ски и организационо ову област уредити на начин који ће суштински допринети 
већој безбедности.  

Употреба пестицида од стране индивидуалних пољопривредних произ-
вођача носи већи ризик и теже последице обзиром да тај посао најчешће обав-
љају лица која немају одговарајуће образовање и нису обучена за безбедан и 
здрав рад.  

Самостални пољопривредни произвођачи у срединама где нема органи-
зоване службе, препуштени су сами себи и то при: 

- одлучивању о евентуалном хемијском третману,  
- избору пестицида,  
- набавци и транспорту,  
- складиштењу,  
- припреми и третирању,  
- поступању са празном амбалажом и преосталим препаратом,  
- прању прскалице и друге коришћене опреме, 
- одабиру, коришћењу и одржавању радне и заштитне одеће и опреме, 
- пружању прве помоћи,  
- поступку у случају нежељеног догађаја, 
- обавештавању и др. 
Висок проценат обољења од карцинома желуца међу пољопривредницима, 

може се довести у везу са употребом пестицида у пољопривредној производњи.  
Овај рад обрађује ризике којима је изложено једно пољопривредно до-

маћинство.  

2. ОПИС ПРОЦЕСА РАДА  
У оквиру пољопривредне производње, пољопривредно домаћинство ко-

ристи покретну и непокретну имовину и то: објекте, земљиште, пољопривредну 
и другу механизацију, стоку, разне материјале и уређаје, инсталације и алате из 
делокруга рада. 

Везено за употребу пестицида обављају се следећи послови: 
- избор врсте и процена потребне количине пестицида,  
- набавка и транспорт,  
- складиштење,  
- припрема и третирање,  
- складиштење и уништавање амбалаже и неутрошених препарата,  
- прање, одлагање и чување прскалице и друге коришћене опреме, 
- набавка, коришћење и одржавање радне и заштитне одеће и опреме, 
- обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и др. 
Произвођач обилази и контролише стање усева.  
Самостално или уз препоруку других лица одлучује коју врсту пестици-

да ће користити. Купљени пестицид од пољопривредне апотеке превози тракто-
ром или другим одговарајућим средством транспорта. Складиштење пестицида 
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врши у просторији помоћног објекта. Припрема препарат и опрему за третира-
ње, утовара, транспортује и истовара намешани препарат и опрему и врши тре-
тирање. По завршетку третирања пере прскалице и другу коришћену опрему за 
рад и одлаже исту у складиште пестицида. Радну и заштитну опрему и средства 
пере, суши и контролише њихову исправност. Стара се да чланови домаћинства 
не одлазе на третирану парцелу у време радне каренце и да у време каренце не 
беру третиране усеве. Чита и чува декларације и упутства и води евиденцију о 
набавци и употреби пестицида. Ради и друге послове. 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ  
Препознавање ризика је први услов за управљање ризиком. Како пољо-

привредици обављају разноврсне послове, користе више различитих машина, 
уређаја и алата, употребљавају разна средства и материјале, изложени су опасно-
стима и штетностима о којима најчешће нису упознати. Такође, тим опасности-
ма и штетностима изложена је животна средина у најширем смислу те речи. 

Изложеност лица опасностима од пестицида може се поделити на: 
- опасности којима су изложени чланови домаћинства - лица која су 

укључена у рад са пестицидима и  
- опасности којима су изложени остали чланови домаћинства.  

2.1. Лица укључена у рада са пестицидима  
Механичке опасности и опасности у вези са радом 
У току набавке, складиштења и употребе пестицида, присутне су следеће 

опасности и то: 
- могућност појаве пожара или експлозије, 
- учешће у саобраћају, 
- клизања и спотицања приликом уласка и изласка из транспортног сре-

дства, приликом ходања по њиви за време обилазака усева и за време 
третирања пестицидима, 

- утицаји услед обављања рада коришћењем неодговарајућих или не-
прилагођених метода рада, 

- опасности које се могу појавити при коришћењу средстава и опреме 
за личну заштиту на раду која оптерећују пољопривредника, 

Штетности 
У току набавке, складиштења и употребе пестицида, присутне су следеће 

штетности и то: 
- хемијске штетности које настају приликом контакта са пестицидима 

удисањем, гутањем, контактом са кожом (слузокожом) и очима, 
- физичке штетности бука и вибрација коју ствара трактор и друга 

средстава за рад, 
- штетни утицаји микроклиме, недовољно опремљена кабина трактора 

и повећана температура у кабини, 
- штетни климатски утицаји, рад на отвореном и утицаји временских 

прилика, 
- штетности које настају коришћењем опасних материја при транс-

порту, складиштењу, примени и уништавању, 
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- напори и телесна напрезања, при утовару и истовару терета, при но-
шењу леђних и ручних прскалица запремине 10-15 литара, посебно 
изражена ако је прскалица окачена на једно раме, 

- штетности везане за организацију рада, време проведено на раду.  
2.1. Чланови домаћинства који нису директно 

 укључени у рад са пестицидима  
У току кретања и вршења других послова у непосредној близини просто-

рије или објекта у коме су смештени пестициди и опрема за примену пестицида, 
чланови домаћинства су изложени следећим опасностима и штетностима:  

- могућност појаве пожара или експлозија 
- хемијске штетности које настају приликом контакта са пестицидима 

удисањем, гутањем, контактом са кожом (слузокожом) и очима, 

4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
4.1. Опште мере  
При коришћењу пестицида ризик се може смањити, односно ризиком се 

може управљати на следећи начин:  
- консултовати стручњаке која врста и количина пестицида је потребна. 
- набављати само потребну количину. 
- обавезно при свакој набавци и коришћењу пестицида прочитати 

упутство произвођача и строго га се придржавати. Са упутством упо-
знати све чланове домаћинства. 

- транспорт пестицида вршити искључиво у њиховом оригиналном, о-
бележеном и неоштећеном паковању. Паковања од папира или карто-
на морају бити сува као и подлога на коју се стављају, и морају бити 
заштићена од квашења. Паковања пестицида заштитити од оштећења, 
ломљења и просипања. Никад не превозити пестициде у аутомобилу, 
гепеку или кабини возила као ни са храном, сточном храном и робом 
широке потрошње. Увек са собом носити прибор за чишћење и лична 
заштитна средства, уколико се пестицид проспе одмах очистити про-
сути пестицид уз стриктно праћење правила процедуре за чишћење. 
Возило којим се превозе пестициди треба бити обележено. 

- складиштење пестицида вршити увек у оригиналној и исправној амба-
лажи, на сувом и хладном месту, заштићене од сунчеве светлости, 
екстремно ниских и високих температура. У складишту пестицида мо-
гу бити ускладиштени само пестициди и опрема за примену пести-
цида. Онемогућити евентуално отицање и просипање пестицида по 
околини. Складиште пестицида мора бити видно обележено упозоре-
њима и знаковима безебдности и закључано тако да је онемогућен ула-
зак деце, других неовлашћених лица и домаћих животиња. Не скла-
диштити пестициде близу хране, сточне хране, семенске робе, ђубрива 
и других производа. У складишту обезбедити довод воде, детерџент и 
сапун ради пружања прве помоћи у хитним случајевима. 

- у просторијама за складиштење пестицида се не сме спавати, јести 
пити и пушити. 

- пестициде никада не стављати у посуде које се користе за храну (те-
трапак, разне боце од сокова, млека и слично). 
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- спровођењем превентивних мера спречити избијање пожара на и у 
близини пестицида.  

- сачинити и разрадити план за случај опасности (како поступити, кога 
и на које бројеве телефона обавестити, које податке дати и слично). 

- складиштење и уништавање амбалаже и неутрошених препарата,  
- прање, одлагање и чување прскалице и друге коришћене опреме, 
- набавка, коришћење и одржавање радне и заштитне одеће и опреме, 
- обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и др. 
4.2. Посебне мере за лица укључена у рада са пестицидима  
У току рада са пестицидима, опасности и штетности се могу избећи или 

ублажити њихово деловање, следећим мерама и радњама: 
- у случају појаве пожара лице које је било у контакту са пестицидима, 

на кожи и одећи има трагова пестицида, ни случајно не треба да уче-
ствује у гашењу пожара, већ треба одмах да се удаљи од места пожара, 

- у саобраћају строго поштовати саобраћајне прописе и техничке мо-
гућности транспортне машине, употребљавати савремену опрему, 
трактор са добро изолованом кабином, 

- клизања и спотицања приликом уласка и изласка из транспортног 
средства избећи високом опрезношћу у раду, обавезним чишћењем 
блата са ципела и придржавањем, а клизање и спотицање на парцели 
избећи великом опрезношћу при кретаању, 

- утицаји услед обављања рада коришћењем неодговарајућих или не-
прилагођених метода рада избећи правовременом и квалитетном обу-
ком за безбедан и здрав рад, добрим познавањем особина свих пре-
парата који се користе, правилном употребом, одржавањем и чишће-
њем опреме за рад и коришћењем личних заштитних средстава и 
опреме. Никад не продувавати прскалицу – распршивач устима и не 
покушавати тако отпошити канал. 

- набавком квалитетних и одговарајућих средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, подешавањем и правилним коришћењем опреме и 
јачањем свести о ефектима заштите која се постиже коришћењем ли-
чних заштитних средстава, спречити или смањити евентуално жуља-
ње, знојење и психичко оптерећење због „смањеног комфора“, 

- хемијске штетности које настају приликом контакта са пестицидима 
ако се удишу, прогутају, дођу у контакт са кожом (слузокожом) и 
очима, спречавају се и смањују употребом личних заштитних сред-
става и опреме, редовним прањем руку, уста и умивањем, а посебно 
пре узимања хране, пића и пушења. Ако је до контакта са кожом до-
шло, темељно испрати водом и сапуном. Ако је пестицид доспео у 
очи одмах треба темељно испрати очи водом. Од случајног гутање 
пестицида обезбеђује се тако што се пестициди држе у оригиналној 
амбалажи и не пресипају се у посуде од хране и пића, а у случају 
гутања пестицида треба изазвати повраћање или испирање желуца.  

- физичке штетности бука и вибрација коју ствара трактор и друга сре-
дстава за рад могу се смањити коришћењем савремених трактора са 
добро изолованим кабинама, 

- штетни утицаји микроклиме, смањиће се уградњом уређаја за клима-
тизацију и вентилацију и пречишћавање ваздуха, 
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- штетни климатски утицаји, рад на отвореном и утицаји временских 
прилика смањиће се избегавањем рада у неповољним климатским 
условима и краћим временом изложености, 

- штетности које настају коришћењем опасних материја при транспор-
ту, складиштењу, примени и уништавању, смањиће се правилним по-
ступањем и придржавањем упутства при транспорту, складиштењу и 
примени пестицида. Амбалажу и неутрошена средства, вратити про-
извођачу (ако хоће да преузме), ако постоји могућност одложити на 
сигурно место за одлагање или испрати најмање три пута, избушити 
три рупе и закопати у земљу.  

- напори и телесна напрезања, при утовару и истовару терета, при но-
шењу леђних и ручних прскалица запремине 10-15 литара, посебно 
изражена ако је прскалица окачена на једно раме, избегавају се 
правилним положајем тела, обезбеђивањем прскалице која се носи на 
оба рамена (леђне) и никако веће од 15 литара. 

- штетности везане за организацију рада смањују се ограниченим вре-
меном проведеним на раду у зависности од врсте препарата и према 
упутству произвођача.  

4.3. Посебне мере за чланове домаћинства  
 који нису директно укључени у рад са пестицидима  

Поред напред наведених општих мера заштите, безбедност чланова до-
маћинства који нису директно укључени у рад са пестицидима обезбеђује се до-
бром едукацијом и информисањем о особинама пестицида, о опасностима које 
могу проузроковати, о правилном и безбедном поступању са њима и о поступку 
у случају тровања, пожара или другог опасног догађаја. Поред тога, од пресуд-
ног значаја за безбедност је стриктно придржавање упутстава произвођача у сва-
кој фази употребе пестицида.  

5. ЗАКЉУЧАК 
Ризик по безбедност и здравље пољопривредних произвођача и чланова 

њиховог домаћинства при коришћењу пестицида директно је условљен претход-
ним образовањем и могућношћу разумевања, прихватања и примене препорука 
произвођача и упутстава за примену пестицида. Од великог утицаја на безбедно 
коришћење пестицида је бројност и старосна структура чланова домаћинства, њи-
хово здравствено стање, врста и степен образовања, техничка опремљеност, еко-
номска моћ и развијеност домаћинства, искуство и одговорност према себи сами-
ма, свом окружењу и животној средини. Такође, у безбедном коришћењу пестици-
да велику улогу имају произвођачи и продавци пестицида, државни органи у чијој 
надлежности је ова област и законска регулатива.  
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